
Spørgsmål fra Laila Weber Hansen 

Spørgetiden ved regionsrådsmødet 27. april 2020 

 

Jeg er pårørende til en patient, der hver 3. måned får taget blodprøver til et hospital i Region Midtjylland. 

Hidtil har det været muligt at få vedkommende transporteret til Grindsted Sygehus til blodprøvetagning. Dette 

er imidlertid ikke længere muligt på grund af vedkommendes helbredstilstand. 

 

Hospitalet i Midtjylland oplyser os om, at der kan komme en udekørende sygepleje team ud i hjemmet og 

tage prøverne. Jeg har nu erfaret, at det har man ikke i Region Syd, men i alle andre regioner. Jeg undrer 

mig over det ulige tilbud i behandlingen i sundhedsvæsenet. Og mit spørgsmål er, hvad gør vi fremadrettet, 

hvordan får vi de prøver taget i hjemmet? 

 

Svar: 

Tak for din henvendelse, hvor du spørger ind til mulighederne for, at få foretaget blodprøver i eget hjem. Jeg 

har fuldt forståelse for, at det er en svær situation, og I derfor gerne vil have mulighed for, at blodprøver kan 

blive taget i hjemmet.  

 

I henhold til dit spørgsmål om blodprøvetagning i eget hjem, kan det oplyses, at Region Syddanmark har 

nogle samarbejdsaftaler med kommunerne om blodprøvetagning i eget hjem, som kommunerne kan tilslutte 

sig i det omfang, de ønsker det. Muligheden for at få foretaget blodprøve i eget hjem afhænger derfor af, om 

den pågældende kommune har tilsluttet sig aftalen, og hvilke borgere, de har valgt, skal omfattes af 

tilbuddet. 

 

Flere kommuner med tilknytning til Sydvestjysk Sygehus, herunder Esbjerg og Billund kommune har valgt, at 

tilbuddet kun skal omfatte beboere på udvalgte plejehjem.  

 

I din henvendelse spørger du til, hvordan det kan være, at det er muligt at få foretaget blodprøve i eget hjem 

i de andre regioner, men ikke i Region Syddanmark. Hertil kan det oplyses, at Region Midtjylland har en 

regional ordning, hvor bioanalytikere fra regionens sygehuse kan komme ud og foretage blodprøver hos 

svært syge og immobile borgere. Der er ikke nogle fælles visitationskriterier, hvorfor det er 

sygehusenhederne i regionen, der beslutter hvilke borgere, der er omfattet af ordningen. 

 

Region Nordjylland og Region Sjælland har ordninger der ligner dem, vi har i Region Syddanmark.    

 

Efter du har stillet spørgsmålet har regionen fået oplyst, at den seneste blodprøve blev taget i hjemmet af en 

sygeplejerske fra den praktiserende læge. Det vil være den bedste løsning fremadrettet, så det vil jeg 

anbefale, at I taler med lægen om. Jeg håber, at I i samarbejde med lægen kan aftale en permanent løsning.  

 


