Marts 2022

Anbefaling 3, Blodprøvepakker
Anbefaling

Undgå standard "blodprøvepakker" før lavrisiko operation hos patienter uden
symptomer. Standard "blodprøvepakker" kan f.eks. indeholde komplet
blodbillede, komplet koagulationsundersøgelse, væsketal, nyretal mv.
•
•
•

Standard blodprøvepakker er blodprøver, der ordineres uden specifik
klinisk indikation og formål.
Lavrisiko-operationer er mindre indgreb, hvor risikoen for
komplikationer under og efter indgrebet er lav.
Patienter 'uden symptomer' er personer hvis helbredstilstand er god –
klassificeret efter den anerkendte American Society of Anestesiologist
(ASA) – klassifikation I og II. Dvs. raske patienter eller patienter med let
velbehandlet systemisk sygdom som forhøjet blodtryk, forhøjet
blodsukker, overvægt, rygning og let alkoholindtag.

Rationale

De fleste standard blodprøver som foretages forud for lavrisiko operationer er
normale, og kun i sjældne tilfælde vil fundene påvirke og/eller forbedre
behandlingen. Derudover ses næsten ingen utilsigtede hændelser i forbindelse
med lavrisiko operationer, uagtet at en anormal test er identificeret.
Blodprøver forud for operationer er hensigtsmæssigt for patienter med
symptomer eller patienter i risikogrupper. En grundig sygehistorie og fysisk
undersøgelse bør danne baggrund for en individuel vurdering af behov for
blodprøver før lavrisiko operationer.
Overdreven brug af blodprøver før operationer kan medføre unødig frygt hos
patienten og operationsforsinkelser. Risikoen for falsk positive testresultater
øger desuden risikoen for yderligere unødig udredning.
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Beskrivelse

Anbefalingen er udviklet i et samarbejde mellem:

af
udviklingen

•
•
•
•
•
•

Danske Bioanalytikere
Dansk Urologisk Selskab
Dansk Sygepleje Selskab
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
Dansk Ortopædisk Selskab
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Anbefalingen er inspireret af internationale Choosing Wisely organisationer i
Norge, Canada, USA, England og Australien.
En workshop med repræsentanter fra ovennævnte aktører har været med til at
afdække, hvornår og hvorfor standard blodprøvepakker benyttes forud for
lavrisiko operrationer hos patienter uden symptomer, samt hvilke muligheder
der er for at reducere brugen.
På baggrund af workshoppen, er der udarbejdet et idékatalog med
indsatsområder og løsningsforslag som skal være med til at reducere brugen af
standard blodprøvepakker før lavrisiko operationer, hos patienter uden
symptomer. Idékataloget findes på vælgklogt.dk.
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