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Sådan gør I "Fælles ansvar for sundhed" endnu bedre. 
 
Danske Bioanalytikere anerkender Region Midtjylland for i Sundhedsplanen, at sætte 
ny retning for et stærkt og involverende Sundhedsvæsen på tværs af faggrupper og 
sektorer. Det inspirerer Danske Bioanalytikere – Midtjylland til at se muligheder og 
samtidigt fastholde alle dagsordner omkring kvalitet og faglige vurderinger: 
 
 Mange steder i Region Midtjylland findes der mobile bioanalytikere. 
Ordningen er på vej til at blive udvidet fra Lemvig by til hele Lemvig Kommune. Men 
en række andre steder i landsdelen kan borgerne ikke få denne service. 
 Der bliver langt færre senge på fremtidens hospitaler. Mobile 
bioanalytikere vil kunne medvirke til at tage presset af supersygehusene. 
 Danske Bioanalytikere – Midtjylland foreslår, at der i hele Region 
Midtjylland indføres mobile bioanalytikere, som kan aflaste sygehusene og give 
borgerne bedre service og mulighed for at bestemme. 
 
I dag kører bioanalytikerne i personbiler. Send dem i stedet af sted i et mobilt 
sundhedshus. Eventuelt sammen med sygeplejersker og andet personale. 
 Det mobile sundhedshus kan sikre service i yderkanterne af landsdelen. 
Prøvetagning, diagnostik, opfølgning og hjælp til brugen af hjemmeudstyr. Kontakt 
med kronikere, multisyge og andre grupper med særlige behov. Et mobilt 
sundhedshus vil også kunne bruges til forebyggende indsats, for eksempel screening 
af ansatte på en arbejdsplads osv. 
 Rullende sundhedshuse kan oprettes i samarbejde med kommunerne. 
Det vil kunne ske som en udbygning af samarbejdet mellem regioner og kommuner. 
Samtidig kan lægepraksis komme til at indgå på en forstærket måde. 
 Danske Bioanalytikere – Midtjylland foreslår, at der indføres mobile 
sundhedshuse rundt i hele regionen i samarbejde med kommunerne. 
 
På akutafdelingerne i Horsens, Herning, Holstebro og flere andre steder er der i dag 
næsten fast stationeret bioanalytikere, som er til stede ved modtagelsen af patienter 
og straks kan gå i gang med tage prøver. På flere operationsafdelinger i landsdelen 
undersøger bioanalytikere vævsprøver under operationen, og de analyser afgør 
dybden af indgrebet for eksempel i forbindelse med brystkræft. 
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 Af hensyn til hurtig og korrekt behandling er bioanalytikere parate til i 
endnu højere omfang at indgå som diagnostiske samarbejdspartnere, der med deres 
kvalifikationer og baggrund deltager i udredning og behandling. Det vil kunne ske på 
nye modeller for diagnostiske centre på tværs af faggrupper og sektorer. 
 Danske Bioanalytikere – Midtjylland foreslår, at bioanalytikere med 
deres specialviden i højere grad indgår som diagnostiske samarbejdspartnere, for 
eksempel ved oprettelse af flere diagnostiske centre. 
 
Mange patienter, læger og andre sundhedspersoner kan have behov for rådgivning til 
at tolke resultater af prøver og undersøgelser. Nogle afdelinger mangler et samlet 
overblik over alle de undersøgelser, som patienten har gennemgået. 
 Det vil kunne løses ved hjælp af særligt frontpersonale. For eksempel 
bioanalytikere, der kan vejlede i forbindelse med de undersøgelser, der indgår i 
pakkeforløb. 
 Danske Bioanalytikere – Midtjylland foreslår, at der oprettes "call 
centre", hvor patienter og sundhedspersonale kan få direkte kontakt til den rette 
fagperson og derved afklaret spørgsmål om for eksempel tolkning af prøveresultater. 
 
Danske Bioanalytikere – Midtjylland er parate til at uddybe vores ideer og forslag, og 
vi deltager gerne i det videre arbejde og udviklingsprojekter. 
Vi er klar til at deltage i et fælles ansvar for både sundheden og sundhedsvæsenet i 
Region Midtjylland. 
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