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Ændring af analysenavne i EPJ 

Baggrund 

En række videnskabelige selskaber har taget initiativ til at udarbejde et fælles sæt af kortere 
og mere intuitive analysenavne - de nationale kortnavne (NKN) – der gradvist vil blive indført i 
hele Danmark. 

Region Midtjylland 

Den 6. oktober 2014 ændres analysenavnene i LABKAII/EPJ i Region Midtjylland til de 
nationale kortnavne (NKN): 

� For de fleste analyser medfører dette kun små eller slet ingen ændringer. For nogle 
analyser vil der dog være tale om betydelige ændringer 

� Der udgives i forbindelse med overgangen en oversættelsestabel i e-Dok og 
Analysefortegnelsen opdateres 

Blandt ændringerne er der følgende generelle ændringer  

c → k liste → gruppe  
ph → f type → gruppe 
antigen → Ag trcs → trc 
antistof → Ab lkcs → lkc 
ch → k lymcs → lymc 
ercs → erc ntrcs → ntrc 
stix → semikvant th → t 
 
Eksempel på analyse uden 
ændring: 

Eksempel på analyse med lille 
ændring: 

Nuværende navn: P-Natrium Nuværende navn: P-Creatininium 

NKN:  P-Natrium NKN:  P-Kreatinin 
 
Eksempler på analyser med store ændringer: 

Nuværende navn: P-Neutrophilocytcytoplasma-antistof;arb.k. 
NKN:  P-ANCA  
 
Nuværende navn: P-Levercytosol-antistof(IgG) 
NKN:  P-FTCD-Ab(IgG) [Levercytosol] 
 

 

Klinisk Biokemisk Afdeling 

http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XC90F6D1FED7E7355C1257C7400463A4D&level=AAUHKE&dbpath=/edok/editor/AAUHKE.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%25F
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Nationale kortnavne 

De analysenavne, der anvendes inden for klinisk biokemi og flere andre laboratoriespecialer, 
fastsættes som udgangspunkt af Sektor for National Sundheds-it under Statens Serum Institut 
som en del af IUPAC-/NPU-kode systemet. Analysenavnene er ofte meget lange og svært 
forståelige. Det har gjort det nødvendigt for laboratorierne i Region Midtjylland og Region 
Nordjylland at fastsætte egne kortere og mere intuitive analysenavne. Det samme er sket i 
andre regioner, hvilket har medført et virvar af forskellige analysenavne. Dette kan bl.a. være 
generende for sundhedspersonale, der flytter mellem regioner, ved opslag i 
Laboratoriesundhedsportalen mv. 
 
Ændringerne er sket i samarbejde med Sektor for National Sundheds-it. NKN er allerede 
indført i Region Hovedstanden, i de praktiserende lægers rekvisitionssystem, WebReq, og i 
Laboratoriesvarportalen, og vil nu blive indført samtidig i Region Midtjylland og Nordjylland. 

Yderligere information 

Oplysninger om de enkelte analyser kan findes på www.analysefortegnelsen.dk. 
 
Spørgsmål kan rettes til: 
Overlæge Søren Ladefoged soerlade@rm.dk tlf. 7846 3098 
Overlæge Mie Samson   miesamso@rm.dk tlf. 7846 6138 
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Du kan abonnere på nyhedsbreve via  

AUH-intra – Nyhedsbreve – Klinisk Biokemisk Afdeling – Nyhedsbrev tilmelding 
 

www.analysefortegnelsen.dk
www.auh.dk/via94439.html

