
Blodprøvesvar i ekspresfart giver hurtigere behandling

Rørpostsystem til blodprøver sparer timers ventetid for personalet på de akutte afdelinger. 
Det betyder, at patienten hurtigere kan blive vurderet og komme i behandling.

Af Tine Glindvad Polat, Kommunikation, Sygehus Lillebælt

Blodprøverne suser med en hvislende lyd igennem rørpostsystemet fra Akut Visitationsafsnit (AVA) på 
Vejle Sygehus og er sekunder efter landet i Laboratoriecentret, hvor de bliver analyseret. I løbet af en 
halv time har personalet svar på de vigtige blodprøver, som er helt grundlæggende for deres arbejde 
med at få vurderet de akutte patienter.

Før kunne der gå flere timer, før blodprøvesvarene kom. Laboranterne gik deres runder på faste 
tidspunkter af dagen og indsamlede blodprøver, og kadencen på svar var to-tre timer. Overlæge Helle 
Skærbæk er meget tilfreds med det nye, effektive system.

- Jo før en behandling bliver sat i gang, jo bedre er det for patienten. Derfor er det meget 
tilfredsstillende for vores arbejde og det daglige flow i afdelingen, at vi nu ikke længere skal gå 
og vente på blodprøvesvarene. Vi kan se, at svartiderne er blevet markant kortere, siger Helle 
Skærbæk.

Hurtigere stuegang
I dagligdagen betyder det helt konkret, at lægerne kan komme hurtigere i gang med at gå stuegang på 
AVA og dermed udnytte ressourcerne bedre, da de også skal tage sig af Diagnostisk Center på etagen 
nedenunder. For sygeplejerskerne er det en kæmpe fordel, at de har laboranterne længere tid i 
afdelingen, og at de også kan ringe til dem, hvis der akut er brug for at tage en blodprøve.
Ledende overlæge på Medicinsk Afdeling i Vejle, som AVA hører under, har endnu ikke tal, der viser, om 
liggetiden er blevet kortere, som direkte resultat at det hurtigere rørpostsystem. Men indikationerne er 
der:

- Fordi vi får blodprøvesvarene løbende, betyder det, at personalet ikke skal gå og vente på 
analyserne. Jo hurtigere vi får et svar, jo hurtigere kan vi få patienterne sendt videre til en anden 
afdeling eller hjem. Vi har stort set elimineret interne ventetider, hvilket er en stor tilfredsstillelse 
for personalet, siger Ejler Ejlersen.
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På Sygehus Lillebælt er der indtil videre installeret to Tempus600 rørpostsystemer. Det ene på 
Akutafdelingen i Kolding, den anden (på billedet) på Akut Visitationsafsnit (AVA) i Vejle.
Foto: Charlotte Dahl.

Priser og international succes
Rørpostsystemet Tempus600 er resultatet af en idé fostret af laboratoriechef på Sygehus Lillebælt, Ivan 
Brandslund. Det lille midtjyske firma TIMEDICO gik med på at udvikle en prototype. I 2011 var 
systemet en realitet, og det første eksemplar blev installeret på det daværende AMA i Kolding. Firmaets 
ordrebog er på to år vokset fra 0 til 30 millioner kroner, og de nyeste bestillinger kommer fra lande som 
Japan, Sydkorea, Saudi Arabien og Thailand. I november vandt firmaet også VækstIværksætterprisen 
2013 for både ideen, realiseringen af den og vækstpotentialet.

- Det unikke ved rørpostsystemet Tempus600 er, at det er enkelt at montere også i eksisterende 
bygninger. Der skal bare trækkes en ledning, som er fire centimeter tyk i diameter, og det er let 
og billigt at lave nye til og fra steder, forklarer Ivan Brandslund.

Til forskel fra tidligere tiders rørpostsystemer på sygehuse, hvor forsendelserne skulle pakkes ind og 
pakkes ud igen, når de kom frem, så fungerer Tempus-rørpostsystemet på dén måde, at alle 
informationer om patienten sidder på blodprøve-glasset. Den ryger direkte igennem systemet påtrykt 
besked om, hvilke analyser, der skal laves.

Det koster 600.000 kroner at få rørpostsystemet Tempus installeret på en afdeling.

Side 2 af 2Blodprøvesvar i ekspresfart giver hurtigere behandling

04-02-2014http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm438415


