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Høringssvar fra Danske Bioanalytikere til Sundhedsaftale 2015-2018: 

Danske Bioanalytikere hilser Sundhedsaftalens fokus ”borgernes præmisser” velkommen og 
bidrager gerne til nytænkning, der kan realisere visionerne: 

! Et sundhedsvæsen på borgernes præmisser 
! Sundhedsløsninger tæt på borgeren 
! Mere lighed i sundhed 

Borgernære løsninger på borgernes præmisser kræver brud på vanetænkning, afprøvning af nye 
samarbejdsrelationer og evaluering af allerede igangsatte initiativer med henblik på udvikling og 
forskning i optimale løsninger. 

Et konkret bud fra Danske Bioanalytikere kan iværksættes i forbindelse med den planlagte 
evaluering af den mobile bioanalytiker ordning. Hvilket resultat giver denne evaluering? 

Hvilke perspektiver er der for udvikling af denne ordning? Der bliver fremover et større antal 
borgere/patienter, der efter ambulant behandling på et hospital har brug for opfølgning/kontrol, her 
vil det være afgørende, at data er kvalitetssikrede og tilgængelige for de involverede 
sundhedsfaglige. 

SUNDHEDSBUS, det mobile sundhedshus er en mulig udbygning af den mobile bioanalytiker 
ordning i områder med truende lægemangel eller store afstande. Ligesom bussen vil kunne 
besøge plejecentre, bosteder, byer og arbejdspladser med henblik på monitorering, tidlig 
opsporing og dermed forebyggelse. 

Bussen er bemandet med bioanalytikere og sygeplejersker, der tilbyder ambulant prøvetagning, 
analyse og sygeplejefaglig behandling. 
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Bioanalytikernes faglighed kan i samspil med de øvrige sundhedsfaglige bidrage med løsninger på 
følgende områder: 

! Patientsikkerhed og kvalitetssikring – registrering af utilsigtede hændelser 
! Nationalt kvalitetssikringssystem for patientnært udstyr (POCT) 
! IT– og teknologi kompetencer –  sammenkøre og koordinere sundhedsdata 
! Monitorering af kroniske sygdomme og tidlig opsporing 
! Mindske antal indlæggelser og transportomkostninger 
! Telemedicin 

 
Diagnostiske centre er en anden konkret udvikling af de mobile ordninger, et 
rådgivningscenter/”call-center, hvor bioanalytikere på tværs af sektorer kan rådgive om relevante 
analyser og tolke analyse svar. Forsøg fra Norge viser at dette betyder færre analyser og ikke 
mindst færre antal genindlæggelser. 

Danske Bioanalytikere er klar til at tænke nyt og indgå i afprøvning og pilotforsøg, der involverer 
vore medlemmer. 

Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde på tværs af sektorer og sundhedsfaglige, der bidrager til 
at implementere intentionerne i aftalen med konkrete handlinger, der fører til, at borgerne oplever 
sammenhængende tilbud af høj kvalitet ved ethvert møde med sundhedsvæsenet. 
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