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Kvalitetssikring
Ønsket om kvalitetssikring via LKO stammer fra aftalen fra 2010 mellem PLO og Regionerne, ”Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis”, hvoraf følgende fremgår:
Kvalitetssikring og kontrol – hvorfor?
❚ Patientsikkerhed – det kan få store konsekvenser for behandlingen af patienten, hvis almen
praksis ikke udfører og håndterer de omfattede analyser korrekt, både under den præanalytiske,
analytiske og postanalytiske fase.
❚ Honorering – Almen praksis honoreres for kvalitetssikrede analyser, udført i egen klinik, hvilket 		
medfører krav til både kvalitet og håndtering.
❚ Retten til honorar for laboratorieundersøgelse – Almen praksis kan få frataget retten til at afregne
honorar for laboratoriemedicinske analyser omfattet af kvalitetssikringsordningen, såfremt de ikke
lever op til kvalitetskravene.
For uddybende information om kvalitetssikring og kontrol i almen praksis henvises til
”LKO-forretningsorden”, som findes på Sundhed.dk – Fagperson – Region Syddanmark – Almen Praksis
– Konsulenthjælp til praksis – Laboratoriekonsulentordningen.

Rekvirering af analyser
❚ I almen praksis oprettes rekvisitioner elektronisk i WebReq.
Opsætningen kan variere alt efter, hvilket sygehus du er tilknyttet.

Besøg i praksis
❚ Laboratoriekonsulenten kommer på besøg én gang om året i din praksis.
På besøget kan en eller flere af ovenstående emner mv. drøftes.
Du kan også altid aftale et ekstra besøg med laboratoriekonsulenten,
hvis der opstår et behov udover det årlige besøg.
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Kontakt laboratoriekonsulentordningen
Telefonnumre og e-mail adresser på laboratoriekonsulenter ved din lokale laboratoriekonsulentordning kan du finde via:
www.sundhed.dk - Forside > Fagperson > Region Syddanmark > Konsulenthjælp til praksis >
Laboratoriekonsulentordningen
På siden kan du også finde flere oplysninger om laboratoriekonsulentordningen samt nyttige links.
I Region Syddanmark er der laboratoriekonsulentordninger på Sygehus Lillebælt, Sygehus
Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus, Odense Universitetshospital, Odense og Svendborg Sygehus.

