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LMU på Klinisk Biokemisk Afdeling har nedsat et udvalg som skal drøfte og fastlægge afdelingens
kerneydelser.
Den 05.05.2011 holdt udvalget møde og besluttede følgende:
Kerneydelserne på Klinisk Biokemisk Afdeling kan opdeles og beskrives på følgende måde:
Blodprøvetagning, analysering og svarafgivelse
Afdelingen har som hovedopgave at udføre en lang række undersøgelser på blod, fæces, urin
samt andre kropsvæsker fra patienter fra hospitalets sengeafdelinger, ambulatorier og
primærsektoren. Heri indgår en række delopgaver som prøvetagning, præanalytisk håndtering af
prøverne, apparaturbetjening og –vedligeholdelse, kvalitetssikring og svarafgivelse. Afdelingen
har ekspertisen i kvalitetssikring og sikrer derfor også vedligeholdelsen og kvaliteten af POCT udstyr på de kliniske afdelinger.
Afdelingens hovedopgave er løbende udvikling af analyserepertoiret i form af evaluering og
implementering af nye undersøgelser og fjernelse af ikke anvendelige analyser samt fortolkning
og vejledning af de kliniske afdelinger i valget af analyser.
Sammen med de kliniske afdelinger er Klinisk Biokemisk Afdelings overordnede formål at sikre
det optimale patientforløb.
Rådgivning
Klinisk Biokemisk Afdeling samarbejder med de kliniske afdelinger om at sikre rationel anvendelse
af klinisk biokemiske undersøgelser og om, hvilke analyser der bør vælges.
Forskning og udvikling
Klinisk Biokemisk Afdeling er meget forskningsaktiv. Både med egen forskning og med deltagelse
i tværfaglige forskningsprojekter.
Uddannelse
Klinisk Biokemisk Afdeling deltager i uddannelsen af speciallæger i specialet Klinisk Biokemi. Vi
modtager fire hold lægestuderende pr. år.
Vi er uddannelsessted for bioanalytikere.
Vi uddanner personale fra primærsektoren i blodprøvetagning.
I de senere år er undervisningen af personale fra praksis samt fra kliniske afdelinger i betjening,
vedligeholdelse og kvalitetssikring af decentralt udstyr til patientnære analyser blevet en vigtig
opgave af stadig stigende omfang.
Kvalitetsstyring
Afdelingen har en mangeårig tradition for kvalitetssikring og blev i 2006 akkrediteret efter den
europæiske ISO-standard 15189. Det betyder, at afdelingen lever op til definerede kvalitetskrav,
at der er fuld dokumentation for kvaliteten af kerneydelserne på alle niveauer og endelig at
afdelingen har værktøjer til løbende forbedring af kvaliteten af afdelingens ydelser.

