
 

Sådan ser boksen ud, som sender blodprøverne videre i rørsystemet på Kolding Sygehus.  

Foto: Ann-Sophie Gertrud Holm © DR 

Blodprøver med rørpost er en succes 

01. sep. 2010 16.44 Kolding 

På bare 30 sekunder kommer blodprøverne fra akutmodtage-afdelingen til sygehusets 
laboratorium, når de bliver sendt med rørposten. Og det har vist sig at lette arbejdet 
betydeligt. 

Svush siger det, når en blodprøve sendes af sted i rørsystemet.    

Laboratoriemedarbejder Finn Damgaard viser Koldings Sygehus’ nye rørpostsystem frem. 

I to måneder har sygehuset sendt blodprøver fra akutmodtageafdelingen til laboratoriet via 
rørpost. 

- Vi sætter prøverne ind i denne her tromle, som så skal sende dem af sted i det sorte rør 
her, forklarer Finn Damgaard, mens han viser frem på afdelingen. 

Systemet har ifølge laboratoriechef Ivan Brandslund sat tiden, fra prøven er taget, til lægen 
har et svar, ned med to timer i snit. 

- Det er klart, at hvis de skal stå og vente i fire timer på blodprøvesvar på hver eneste 
patient, de får ind, så koster det rigtigt mange penge. For man kan gange med det antal 
personer, der står og venter, siger Ivan Brandslund. 

Før rørpostsystemet gik man med prøverne fra afdelingen, når der var tid. Men med 
rørposten kan prøverne sendes løbende. Ud over at være hurtigt skåner den korte 
transporttid prøverne. 

- Det betyder større sikkerhed for patienten og mere pålidelige analyseresultater, forklarer 
Ivan Brandslund. 

Imens er blodprøverne nået frem til laboratoriet. 

 - Det tager ca. 30 sek. at komme fra afdelingen til laboratoriet, og så kan vi faktisk gå i 
gang med at analysere dem med det samme, siger Finn Damgaard. 

På de første to måneder er cirka 3.000 blodprøver sendt gennem rørpostsystemet på 
Kolding Sygehus. 
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  Vej skal afspærres med bom

17. nov. 2010 05:52 Vejle 

Vest for Vejle har en ny vej fået trafikken til at glide, men reglerne siger, at den skal spærres af med en bom. Skidt idé, mener en 
politiker. 

  Citronmånen er politik

16. nov. 2010 17:44 Vejle 

Dan Cake i Give får meget omtale, efter at citronmånen er blevet et politisk redskab 

  Lunger blev testet

16. nov. 2010 17:40 Vejle 

Hver fjerde borger i Vejle, der fik testet deres lunger i sundhedsbussen i weekenden, havde nedsat funktion. 
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