Har I
sat det
rette team?

Lad os sammen udvikle en model,
der passer jeres kommune

Tilbyd prøvetagning og
monitorering tæt på borgeren
Korrekt prøvetagning og monitorering af kroniske sygdomme tæt på
borgeren giver en mere sikker behandling og en hurtigere rehabilitering.
Det øger livskvalitet og reducerer udgifter.
En borgernær bioanalytiker giver jer:
•	Blodprøver der tages, når borgeren har brug for det
•	Kvalificeret vurdering af her og nu analysesvar
•	Rådgivning om korrekt valg af analyser og udstyr
•	Korrekt brug af borgernært analyseudstyr, som anvendes til blandt
andet diabetes-, hjerte- og KOL-patienter
•	En medarbejder med patientsikkerhed og kvalitetssikring på rygraden
•	Teknologiske kompetencer til telesundhedsløsninger
•	Reduktion af transportomkostninger for borgere i ambulant
behandling
•	Reduceret antal indlæggelser

Spar penge med
kommunal prøvetagning
Hr. Jensen indlægges på et rehabiliteringscenter efter en operation. Han
har brug for at få taget blodprøver og elektrokardiogram flere gange om
ugen. Centret skal ikke vente på en mobilprøvetagning fra hospitalet –
prøver tages af en fast bioanalytiker, når behovet opstår.
På et plejecenter eller rehabiliteringscenter, hvor en bioanalytiker tager
ca. 100 prøver pr. måned kan der spares min. 50.000 kr. pr. måned på
transport af borgere til ambulant prøvetagning.
Hertil kommer en forventet besparelse på personaleressourcer
til ledsagelse, samt klargøring af borgeren inden og efter transport.
kilde: danske bioanalytikere

Sammen kan vi:
• Udregne en businesscase
• Indlede et pilotprojekt
der passer jeres kommune

Undersøgelser viser, at
60-70% af alle fejl i en
analyseproces opstår ved
prøvetagningen. Forkert
prøvetagning og manglende
kvalitetssikring af analyseudstyr kan give forkerte
analyseresultater. Det er
i bedste fald ressourcekrævende – i værste fald er
resultatet fejlbehandling
og overflødige indlæggelser.
Bioanalytikere er uddannede til at sikre den rette
analyse til rette tid.

Sæt det rette team
Fru Madsen er i blodpropforebyggende behandling. Som dement kan
hun ikke selv betjene det håndholdte blodprøveapparat, som måler om
den blodfortyndende medicin er doseret korrekt. Hun ledsages jævnligt
af hjemmehjælpen til hendes egen læge for at få taget prøver.
I stedet kan en bioanalytiker tilknyttet hjemmeplejen:

80% af alle kliniske
diagnoser bygger på
laboratoriemedicinske
analyser. Det er bioanalytikere, der udfører og
kvalitetssikrer disse
analyser.

•	Tilbyde en tættere monitorering af behandlingen i Fru Madsens hjem
•	Tage øjeblikkelig handling i tilfælde af anormale tal
•	Foretage omgående ændring af medicindoseringen.
Dette har været en succes for 13 kommuner, som samarbejder med
bioanalytikere på Næstved Sygehus om blodpropforebyggende
behandling i hjemmeplejen.
kilde: center for trombose og hæmostase, næstved sygehus

Med de rette kompetencer vil det sundhedsprofessionelle team tæt på
borgeren være i stand til at vurdere prøvesvar. De kan med det samme
følge op på eventuelle anormaliteter sammen med borgerens egen læge
eller hospitalet.

Hr. Jafari udskrives til et rehabiliteringscenter efter 5-dages
hospitalsindlæggelse. Uden diagnose og fortsat dårlig.
Centrets bioanalytiker og sygeplejerske vurderer sammen, at
kløe-symptomer og en forhøjet kreatinin-måling skyldtes nyresvigt.
Deres vurdering bliver efterfølgende bekræftet af hospitalet og
behandlingen sættes igang.
kilde: danske bioanalytikere

Bioanalytikeruddannelsen
er et tre et halvt år langt
bachelorstudium, der udbydes på fem professionshøjskoler i Danmark.
Bioanalytikere har ligesom
fx læger, sygeplejersker og
jordemødre en professionsautorisation.

Bioanalytikere har
erfaring med patienter
fra ambulatorier, kliniske
afdelinger og lægepraksis,
hvor de mange steder står
for kronikkeropfølgning.

Vil I høre nærmere om fordelene ved den borgernære
bioanalytiker,
så kontakt:
Martina Jürs, næstformand
Danske Bioanalytikere
mju@dbio.dk

www.dbio.dk

