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Mødetitel Laboratoriemedicinske Referencegruppe 

Dato 11. februar 2021 

Tidspunkt 10.00 – 14.00 

Sted Videomøde: mab@rooms.vconf.dk 

Deltagere Erik Høgh, Praksiskonsulent PKO 

Helle Møller Johannesen, SDS 

Helle Bering, FSA. Lab.svarportal og Sundhedsjournal 

Kate Kusk, Datakonsulent DKO 

Lone Marianne Mørch, Laboratoriekonsulent LKO 

Ane Bøgh Poulsen, SSI 

Britta Storvang, RN (Biokemi) 

Uffe Lund Lystbæk, RM (Biokemi) 

Lone Stenstrøm Nielsen, RSD (Biokemi) 

Lone Espensen, RSD (Immunologi) 

Gitte Borgen, RSJ (Biokemi) 

Lisbeth Hein, RH (Patologi) 

Elly Keller Kristensen, RH (Mikrobiologi) 

Mette Klarskov Andersen, RH (Genetik) 

Steen Antonsen, DSKB 

Thøger G. Jensen, DSKM 

Susanne Sækmose, DSKI 

Giedrius Lelkaitis, DPAS 

Lotte Krogh, DSMG 

Michael Johansen, MedCom 

Gitte Henriksen, MedCom 

Marianne Broholm, MedCom 

Dagsorden: 

1 Velkomst og præsentation 

• Mette Klarskov Andersen ny repræsentant for Genetik 

• Lone Marianne Mørch, LKO stopper og ny repræsentant for LKO skal findes. 

2 Opfølgning på punkter fra sidste møde 

a. Rekvirerings- og Svargrupper 

De nye Svargrupper et taget i brug, men sorteringen af analyserne i de forskel-

lige grupper er ikke færdig.  

Der skal tages en beslutning om indholdet i Svargruppen ’CSV-, led- og pleu-

ravæske, ascites m.m.’ – se bilag 1 

 

b. Akkreditering af laboratoriesvar i praksissystemer 

Patologi mangler stadig – henvendelse fra Morten Nielsen RH, men ingen afta-

ler lavet endnu 

 

c. Central eksponering af analyse-koder 

Der er ikke sket noget i denne sag siden sidst.  

E-mail: mab@medcom.dk 
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d. Problemer med svarvisning af mikrobiologisvar på Laboratoriesvarportalen 

Problemet er løst og svar vises nu korrekt 

  

3 Modernisering på standardområdet 

Orientering om de kommende FHIR-meddelelser. 

 

4 Typer af referenceinterval 

I dag er det muligt at sende 3 forskellige intervaltyper i svarstandarden RPT01/XRPT01: 

Fysiologisk interval (F) 

Terapeutisk interval (T) 

Uspecificeret interval (U)  

 

Er der behov for at kunne angive flere typer? 

5 Differentieret svarvisning for borger og klinikere 

Arbejdsgruppens resultater og beslutninger samt udestående spørgsmål gennemgås på 

mødet. Hvad skal som minimum vises i en borgervisning?  

6 Rettelse af cpr.nr på rekvisition efter svar er sendt til svarmodtageren 

PLO og PLSP har henvendt sig til MedCom efter en sag, hvor der fra et laboratoriesystem 

var sendt flere svar på forkerte cpr.nr. og hvor rettelsen af fejlen ikke blev foretaget hen-

sigtsmæssigt. Det er et stort ønske, at der kan aftales en procedure for, hvordan der ret-

tes op på sådanne fejl.  

Hvordan retter man i dag en fejl, hvor der er sendt svar til praksis på et forkert cpr.nr. og 

man efterfølgende får oplysning om, hvilket cpr.nr. svarerne skulle være sendt på? 

7 Eventuelt, herunder fastlæggelse af ny mødedato 

Forslag til ny mødedato: Torsdag den 23.09.2021, dagsorden udsendes 14 dage før mø-

det. 

Ønsker til dagsordenpunkter skal sendes til mab@medcom.dk senest den 02.09.2021. 

  

 

Kandidater til nye emner til kommende møder: 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Johansen og Marianne Broholm 

MedCom 
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