
[…..] Kommune og […..] Sygehus har indgået følgende aftale:  

1. […..] Afdeling , […..] Sygehus foretager efter aftale ambulant blodprøvetagning i borgerens hjem. 

2. Målgruppen for prøvetagning i medfør af denne aftale er borgere i […..] Kommune, som bor på et botil-
bud og lignende/er tilknyttet hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen, og som på grund af sygdom eller han-
dicap har brug for ledsagelse og/eller liggende transport. 

 3. Rekvisition af blodprøver og stillingtagen til, hvor prøverne kan tages, er principielt uafhængige aktivite-
ter. Rekvisition af blodprøver sker altid på lægelig indikation og kommer fra almen praksis eller en sygehus-
afdeling. Undersøgelsesresultaterne afleveres til den læge/sygehusafdeling, der har rekvireret undersøgel-
serne, uanset hvor prøverne er taget. Blodprøver kan tages på regionens sygehuse, af den praktiserende 
læge, i nogle kommuner af akutfunktioner/-teams eller i henhold til denne aftale af personale fra en klinisk-
biokemisk afdeling i patientens hjem. Det er alene kommunen, der bestemmer, om en blodprøve skal tages 
i hjemmet. Beslutningen herom vil typisk ligge i kommunens hjemmesygepleje. I de tilfælde, hvor kommu-
nen vælger ikke at benytte denne mulighed, er det rekvirentens ansvar at finde en anden løsning. Det be-
mærkes, at nogle analyser kræver speciel håndtering og kun kan foretages på blodprøver, der er taget på 
sygehuset. 

4. Hvis rekvirenten af en blodprøve vurderer, at en borger kan være en del af målgruppen for denne aftale, 
går rekvirenten i dialog herom med borgerens kommune. 

 5. Når hjemmeplejen/hjemmesygeplejen efter dialog med rekvirenten og borgeren (eller evt. dennes pårø-
rende) vurderer, at der jf. aftalens §2 er behov for prøvetagning foretaget i borgerens eget hjem, giver 
hjemmeplejen besked herom til […..] Afdeling. Det skal i den forbindelse angives, hvis prøven skal tages et 
andet sted end på borgerens folkeregisteradresse. Kommunikationen mellem hjemmeple-
jen/hjemmesygeplejen og sygehusafdelingen (herunder tilbagemelding om dato og omtrentligt tidspunkt 
for prøvetagning) sker som udgangspunkt elektronisk.   

6. Prøvetagning i medfør af aftalen kan kun finde sted på hverdage, sædvanligvis senest 10 hverdage efter, 
at […..] Afdeling har modtaget henvisningen/beskeden. Hvis der sker en ændring i patientens tilstand, såle-
des at blodprøvetagning i hjemmet ikke længere er relevant, er det kommunens ansvar at sikre, at blodprø-
vetagningen aflyses, så snart kommunen bliver bekendt hermed. Aflysninger ind til 24 timer før planlagte 
blodprøvetagninger sker elektronisk. Aflysninger mindre end 24 timer før planlagte blodprøvetagninger 
sker telefonisk. Ønske om prøvetagning på forudbestilte dage vil blive forsøgt efterkommet, men dette kan 
ikke påregnes.  

7. Kommune og sygehus kan indgå aftale om, at beboere på botilbud i forbindelse med blodprøvetagningen 
også får taget et EKG. De nærmere vilkår herfor aftales mellem kommunen og sygehuset.   

8. Kommune og sygehus aftaler præcist, hvordan den elektroniske og telefoniske kommunikation i forbin-
delse med blodprøvetagning i eget hjem skal foregå.  

9. Kommunen vurderer i dialog med borgeren, om der er behov for, at en kommunal medarbejder eller en 
pårørende er til stede under blodprøvetagningen. I givet fald sikrer kommunen, at den nødvendige hjælp er 
på plads. Sygehusafdelingen orienteres herom i forbindelse med, at blodprøvetagningen i eget hjem bestil-



les. Kommunen skal sikre, at der kan foretages sikker patientidentifikation, evt. ved at udstyre borgeren 
med et ID-armbånd eller ved at sikre, at en medarbejder eller pårørende er til stede. Hvis borgeren ikke 
selv kan sikre, at døren til boligen åbnes, skal der ved bestillingen af blodprøvetagningen aftales, hvordan 
den sygehusansatte får adgang til boligen. 

10. […..] Afdeling fremsender månedlig specificeret opgørelse samt faktura over udførte prøvetagninger i 
eget hjem til […..] Kommune. 

11. Der afregnes med en fast pris pr. henvisning (2020-niveau: 147,38 kr.), svarende til den ekstra tid, blod-
prøvetagning i eget hjem gennemsnitligt tager sammenlignet med blodprøvetagning i laboratoriet. Derud-
over afregnes for tid medgået til transport (i 2020-niveau med 5,16 kr. pr. transporteret km.). Tid brugt på 
såvel kørsel som færgetransport indgår i transporttiden. Priserne reguleres årligt med den generelle frem-
skrivningsprocent for løn. Desuden afregnes selve kørslen med statens højeste takst for tjenesterejser ved 
kørsel i egen bil.  

 12. […..] Afdeling planlægger prøvetagningsruterne, så transport og transporttid minimeres. 

 13.  Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med et varsel på 6 måneder til den 1. i en måned. 

 14. Ved tvivlspørgsmål og uenigheder henvises til rammeaftalen om blodprøvetagning i eget hjem.  

 15. Aftalen træder i kraft pr. __________ 

 

 Dato 

 For […..] Sygehus      For […..] Kommune 


