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Rørpost får blodet til at løbe 
Af: Lisa H. Kuang  

Et enkelt rørpostsystem har lettet hverdagen for laboranter og bioanalytikerne på Sygehus Lillebælt samtidig med, at patienterne hurtigere kan få analyseret deres blodprøver. 
 
Rørpostsystemet Tempus 600 er udviklet af bioanalytikere på Sygehus Lillebælt sammen med firmaet FagTek A/S Vacuum Systems, og rørpostsystemet er foreløbig det eneste af sin slags i Danmark. 
 
Det står Akut Modtage Afsnit på Kolding Sygehus, og det giver ifølge Carsten Thomsen, driftschef på Laboratoriecentret på Vejle Sygehus, god mening. 
 
– Akutmodtagelsen ligger i Kolding, og patienterne her har god gavn af, at blodprøverne bliver hurtigere analyseret, siger Carsten Thomsen. 
 
Det nye rørpostsystem speeder processen op, og der går maximalt 45 minutter fra blodprøven er taget, til resultatet kan læses på computeren i laboratoriet. 
 
– Førhen skulle laboranten eller en portør rende frem og tilbage med blodprøver på et rullebord. Det her går meget hurtigere, siger driftschefen. 
 
Rørpostsystemet er ret enkelt. 
Når blodprøven er taget, putter en medarbejder blodprøven ind i maskinen, der ved hjælp af sug og tryk sender blodprøven videre til laboratoriet via rør, der forbinder de to afdelingerne. 
 
I løbet af et øjeblik er blodprøven nået frem, og bioanalytiker kan gå i gang med at analysere prøven. 
 
– Vi lavede forsøg med blod fra raske mennesker, og det gik rigtig godt. Syge menneskernes blod er en lille smule mere skrøbeligt end raske menneskers, men ved at forfine metoden en lille smule, er det 
lykkedes at finde en metode, hvor blodprøven stadig er intakt, når den er suget igennem rørpostsystemet, fortæller Carsten Thomsen. 
 
Blodprøverne bliver nu hurtigt og let sendt fra afdelingen til laboratoriet på Kolding Sygehus. Ledende bioanalytiker Dorthe Elkjær på Sygehus LIllebælt viser hvordan.Rørposten 
 
Det er bioanalytikere fra Sygehus Lillebælt, der har udviklet systemet. 
Systemet er ret enkelt og minder i sin udformning om en gammeldags rørpost. 
Det er effektivt og hurtigt. 
Rørpostsystemet er blevet så stor en succes, at systemet nu skal udbredes til andre afdelinger på sygehuset. 
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