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Høringssvar på Lovforslag om ændring af sundhedsloven og 
lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæs-
net 

 

Danske Bioanalytikere hilser lovforslaget om ændring af sundhedsloven og lov 

om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet velkommen.  

 

Danske Bioanalytikere ønsker et samlet sundhedsvæsen med lige adgang til be-

handling 

At sikre bedre sammenhæng mellem de praktiserende læger, sygehusene og 

hjemmesygeplejen ser Danske Bioanalytikere som et vigtigt skridt til at sikre lige 

adgang til behandling samt til en styrkelse af både den patientoplevede kvalitet 

og en optimal udnyttelse af de økonomiske ressourcer i sundhedsvæsnet. 

 

Bioanalytikere ansat i almen praksis kan understøtte sammenhæng på tværs af 

sundhedsvæsnet, for eksempel ved at koordinere analyserekvisitioner og –svar 

mellem sygehuse og de praktiserende læger således, at de rigtige analyser tages 
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og overflødige analyser minimeres. Ligeledes kan bioanalytikere tage blodprøver 

og monitorere borgere med kroniske sygdomme i borgerens hjem med det formål 

at højne borgeres livskvalitet, sikre økonomiske besparelser i hjemmeplejen og 

mindske antallet af indlæggelser og ambulante besøg på sygehusene. 

 

Hurtigere udredning i almen praksis 

Danske Bioanalytikere ser positivt på regeringens ønske om, at flest mulige bor-

gere udredes i almen praksis. Bioanalytikere ansat hos den praktiserende læge 

kan bidrage hertil ved at sikre korrekte og hurtige prøvesvar. I den forbindelse er 

det relevant at undersøge incitamentsstrukturen for at flere prøver kan udføres i 

almen praksis, da nogle regioner sætter loft på, hvor mange prøver almen praksis 

kan få ydelser for. 

 

Ensartet høj kvalitet 

I forhold til at sikre, at alle får behandling af ensartet høj kvalitet er det vigtigt, at 

der formuleres ensartede kvalitetskrav til patientdata på tværs af sygehuse, al-

men praksis og kommuner. Dette er nødvendigt for at undgå, at prøver skal tages 

om, for eksempel når patienten henvises fra egen læge til sygehuset, samt for at 

sikre at data ved hjemmemonitorering er pålideligt og kan anvendes i patientens 

behandling på sygehuset.  

 

Bioanalytikere er uddannet til at sikre kvaliteten af analyseprøver og data. De kan 

bidrage med at undervise borgere og andre faggrupper i korrekt prøvetagning og 

brug af patientnært analyseudstyr som anvendes af diabetes-, hjerte- og KOL pa-

tienter. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bert Asbild, Formand 

Danske Bioanalytikere 

 
 


