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Personalenyt
Bent Møller er gået på pension. Vi takker Bent for godt samarbejde og ønsker
masser af held og lykke fremover!
Ved udgangen af oktober er Bent Møller efter mere end 10 år i Triolab gået
på pension. Bent Møller har en meget bred og samtidig dybdegående viden
inden for laboratorieverdenen og har gennem sin tid i Triolab haft
forskellige ansvarsområder. Gennem de sidste mange år har han dog
fungeret som produktchef for vores produkter til hæmatologi på
sygehuslaboratorierne samt for diverse POC-test og -udstyr.
Bent har været en rigtig god kollega! Han har altid været hjælpsom, og fagligt set
har vi alle på forskellig vis nydt godt af hans store viden, præcision og grundighed.
På det personlige plan har Bent udstrålet ro, godt humør og interesse for sine
kollegaer.
Vi kommer helt sikkert til at savne Bent i Triolab, men vi håber, han fortsat vil
kigge forbi engang imellem!
Og hvem kan du så kontakte, hvis du plejer at ringe til Bent?
• Hæmatologi
Susanne Christensen overtager ansvaret som produktchef for vores sortiment inden
for stort hæmatologi, der primært udgøres af udstyr fra franske Horiba Medical.
Susanne er godt klædt på til opgaven, bl.a. fordi hun allerede har et godt
samarbejde med Horiba Medical i kraft af sit ansvar for vores udstyr Klinisk Kemi,
som også produceres af Horiba Medical.
Produktchef Susanne Christensen
E-mail: susanne@triolab.dk
Tlf.: 28 87 28 23

• POC
Esben Smith, som har arbejdet tæt sammen med Bent igennem mange år på POCområdet, inkl. Microsemi, får nu det overordnede ansvar for kategorien, men vil
fremadrettet danne makkerpar med Henriette Winkler, som er blevet grundigt lært
op i vores Micros-linje. Henriette er bosat i Kolding og vil primært hjælpe vores
Micros-kunder i den vestlige del af landet.
Produktchef Esben Smith
E-mail: esben@triolab.dk
Tlf.: 40 64 90 18

Produktchef Henriette Winkler
E-mail: henriette@triolab.dk
Tlf.: 28 87 28 22
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Nye medarbejdere i Triolab
År 2016 har været et af de mere begivenhedsrige år i Triolabs historie. Da Triolab i
løbet af året er vokset med mange nye leverandører og er fusioneret både med
tidligere Electra-Box Diagnostica og Leica Biosystems, har vi også fået en række
nye medarbejdere. En stor velkomst til Triolab skal lyde til dem alle!
Her følger en kort præsentation, så du ved, hvem de nye ansigter i Triolab er 

Velkommen til produktchef Berit Nielsen
Berit kommer fra det tidligere Electra-Box Diagnostica. Berits
ansvarsområder ligger hovedsagligt inden for immunologi.
Kontakt: tlf. 20 98 74 10 / berit@triolab.dk

Velkommen til produktchef Christina Hermansen
Christina kommer fra Electra-Box Diagnostica, og hun har i dag ansvar
for en række forskningsprodukter fra forskellige leverandører, primært
inden for molekylærdiagnostik og klinisk kemi
Kontakt: tlf. 29 21 75 70 / christina.hermansen@triolab.dk

Velkommen til produktchef Arne Sørensen
Arne kommer fra Leica Biosystems og har ansvar for vores Leicaprodukter til histologi.
Kontakt: tlf. 40 31 90 80 / arne@triolab.dk

Velkommen til produktchef Merete Hillerup
Merete kommer fra Leica Biosystems og hun har primært ansvar for de
mange forskellige mikroskoper, der produceres af Leica, samt advanced
staining.
Kontakt: tlf. 26 12 95 50 / merete@triolab.dk
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Velkommen til Jeanette Andreasen
Med de mange nye tiltag i Triolab, har vi haft brug for flere hænder i
vores salgs- og applikationsafdeling. I den forbindelse har vi ansat
Jeanette Andreasen til at støtte vores personale på Leica-området.
Kontakt: tlf. 40 64 90 05 / jeanette@triolab.dk

Velkommen til regnskabs- og kontorassistent Miriam Gregersen
Miriam kommer fra det tidligere Electra-Box Diagnostica. Miriams
ansvarsområder ligger inden for regnskab og kundesupport.
Miriam har netop født en lille søn og er på barsel de næste måneder.
Kontakt: tlf. 20 71 30 73 / miriam@triolab.dk

Velkommen til kundesupporter Pia Zahle
Pia blev i foråret ansat som vikar i vores supportteam. Pia er hurtigt
kommet ind i Triolabs rutiner og fungerer i dag som kundesupporter og
tager imod varebestillinger og andre henvendelser over telefon og email. Hun sidder desuden med ansvaret for vareflowet for en række af
vores nye leverandører. Pia blev fastansat fra 1. november.
Kontakt: tlf. 28 87 28 25 / pia.zahle@triolab.dk
Velkommen til servicetekniker Jesper Aasted
Jesper kommer fra det tidligere Leica Biosystems og har i Triolab
ansvaret for at servicere alle Leica-produkter.
Kontakt: tlf. 72 300 431 / jesper.aasted@triolab.dk

Velkommen til servicetekniker Michael Dichman
Også til vores serviceafdeling har vi måttet skaffe mere personale. Det
blev Michael, som kommer fra en lignende stilling i tandlægebranchen.
Michael er nu i gang med at lære Triolabs arbejdsgange at kende, og
han vil naturligvis også få relevant træning hos vores leverandører.
Kontakt: tlf. 72 300 431 / michael@triolab.dk
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Nyt molekylærdiagnostisk system fra GenMark
Nyt Sample-to-Answer multiplex molekylærdiagnostisk system med svar på
fuldt mikrobiologisk panel efter kun 60-90 minutter.
Det amerikanske firma GenMark har i juni måned lanceret ePlex™
IVD, som sammen med et udvalg af paneler i kassetteformat kan
levere hurtige og fyldestgørende molekylærdiagnostik til både den
mikrobiologiske afdeling og til f.eks. akutafdelinger eller
intensivafdelinger.
Hands-on-tiden er kun 1-2 minutter og kræver hverken specialiseret personale eller
specialindrettede rum.
Panelerne tager udgangspunkt i patientens syndrom, og følgende paneler kan
leveres af Triolab inden for kort tid:
• Respiratory Pathogen Panel (RP) – IVD godkendt i juni 2016
• Blood Culture Identification Gram Negative Panel (BCID G-)
• Blood Culture Identification Gram Positive Panel (BCID G+)
• Fungal Panel (FP)
• Gastrointestinal Panel (GI)
• Central Nervous System Panel (CNS)
Hvert panel indeholder 20-25 relevante kliniske targets samt relevante
resistensmekanismer.
ePlex™ IVD kan tilpasses brugerens behov og leveres med 1 til 4 tårne, som hver
indeholder 6 selvstændige stationer med mulighed for løbende isætning af
kassetter – hele døgnet.
På IT-siden kan ePlex™ IVD forestå tovejskommunikation med afdelingens LIS,
levere svarnotifikationer på sms eller e-mail, tillade elektronisk godkendelse af svar
samt automatisk generering af brugertilpasserede rapporter.
Læs mere på GenMarks hjemmeside https://www.genmarkdx.com/, eller kontakt
Triolab for yderligere information
Produktchef Helle Skov Morgenstjerne
E-mail: helle@triolab.dk
Tlf.: 28 87 28 21
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Avancerede systemer til histologi og mikroskopi
Efter vores fusion med Leica Biosystems kan vi nu med stor
fornøjelse tilbyde vores kunder avancerede systemer til
histologi og klinisk mikroskopi.
Vi kan tilbyde instrumenter, der hjælper med alt lige fra vævspræparation, over
skæring og farvning af væv, til endelig vurdering i mikroskop.

Se mere på Leica Biosystems hjemmeside http://www.leicabiosystems.com/, eller
kontakt os for yderligere information.
Produktchef Arne Sørensen
E-mail: arne@triolab.dk
Tlf.: 40 31 90 80

Jeanette Andreasen
E-mail: jeanette@triolab.dk
Tlf.: 40649005
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Slangesvejsere fra Conroy
De velkendte slangesvejsere fra Conroy til anvendelse inden for transfusionsmedicin kan nu købes gennem Triolab.
Slangesvejsere anvendes i blodbanker til at svejse (lukke)
plastslanger i forbindelse med donortapning og fremstilling af
blodprodukter. Slangesvejserne fra Conroy er velkendte i de fleste
af landets blodbanker, hvor de i mange tilfælde er det foretrukne
valg på grund af deres høje kvalitet.
Conroy producerer forskellige typer af svejsere under navnet
Qseal®. Til Qseal®-svejserne anvendes et specielt sensorsystem, så
svejsning af slanger sker automatisk og effektivt. Systemet sikrer
endvidere steril separation af slanger, komponenter og segmenter
til videre håndtering. Fælles for Conroys slangesvejsere er således,
at de er nemme og sikre at bruge og leverer et godt resultat.
Qseal® free er en nyhed fra Conroy, som kan svejse både PVC- og EVA-slanger.
Læs mere på Conroys hjemmeside http://www.conroy.se/products/, eller kontakt
Triolab for yderligere information.
Produktchef Berit Nielsen
E-mail: berit@triolab.dk
Tlf.: 20 98 74 10

Produktchef Diannie Boysen
E-mail: diannie@triolab.dk
Tlf.: 28 87 28 67

Glædelig jul og godt nytår
Triolab takker for godt samarbejde i det forgange år og ser frem til det nye år
med spændt forventning.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår 
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Bjæverskov Lægehus har med stor
succes implementeret TrioTransfer til
elektronisk overførsel af resultater
mellem instrumenter i laboratoriet og
lægehusets it-system.
En eftermiddag i oktober var Triolab Nyt
inviteret på besøg i Bjæverskov Lægehus,
hvor laborant Sabrina Nørgaard-Madsen
(t.v.) tog imod og med stort engagement
fortalte om laboratoriet, og om hvordan det
er at arbejde med TrioTransfer.

Styr på tingene i
BJÆVERSKOV
I den lille by Bjæverskov finder vi byens
lægehus, som med et patientgrundlag på
7660 tager sig af patienter fra hele Bjæverskov + opland. Ved vores besøg fornemmede vi helt tydeligt et stort engagement og
et skarpt fokus på kvalitet og effektivitet.
I Bjæverskov er der pt. ansat 4 faste læger, 1 lægevikar og 2 turnuslæger, 4 sygeplejersker og 1 laborant.
Sabrina Nørgaard-Madsen, som er lægehusets
laborant, har været ansat i lægehuset i 8½ år.
Som eneste laborant står hun for det daglige
arbejde i laboratoriet - dog i meget tæt samarbejde med sygeplejerske Anne Marie Stensnæs.
På den administrative side sørger de to generelt for, at det hele kører, som det skal.
De sørger for, at der er reagenser til at udføre analyserne, at der bliver aftalt service, de står for kontakt til samarbejdspartnere, forhandler priser og vilkår mv.
Størstedelen af Sabrinas arbejdsopgaver er
dog direkte patientrelateret. Hun tager blodprøver, halspodninger og EKG på patienterne,
hun udfører diverse analyser på POCT-udstyr i
laboratoriet og vurderer resultaterne, udfører
kvalitetskontrol og tager action på det, når det

er påkrævet, hun sikrer korrekt opbevaring og
afsendelse af prøver, står for godkendelse af
svar fra sygehus, tager sig af opfølgning på patienter i AK-behandling (ikke NOAC-brugere),
udleverer ting til hjemmeprøver, udarbejder
vejledninger til patienter og til brug i laboratoriet – og meget, meget mere. Hun har altid
mange bolde i luften og har et stort ansvar for,
at opgaverne bliver løst korrekt. En stor del af
disse opgaver løser hun også i samarbejde med
Anne Marie og lægehusets øvrige sygeplejesker.
Når Sabrina holder ferie overtager Anne
Marie
ansvaret
for
laboratoriet.
Dette er muligt, bl.a. takket være det nære
samarbejde mellem de to i det daglige.

Blandt lægerne er det aftalt, at Læge Peder
Bjældager har det overordnede ledelsesansvar for laboratoriet. Dermed er det som oftest
ham, der træffer de beslutninger, der bør træffes af en læge. Det er Sabrina rigtig glad for,
for med ansvaret defineret undgår man problematikken med for mange kokke. Vi fornemmede et godt samarbejde også mellem de to.
Et generelt indtryk efter besøget i lægehuset
i Bjæverskov var, at man har en god forståelse for hinandens kompetencer faggrupperne imellem. Det giver mulighed for en god
arbejdsdeling, hvor man uddeler ansvar og udnytter hinandens kompetencer på bedste vis.
Systematik er et nøgleredskab for Sabrina, i
alt hvad hun gør. Dagen er godt struktureret,
og hendes dag er delt ind, så hun ved nøjagtigt, hvad hun skal hvornår. Bl.a. er der
hver dag sat en halv time af til administrative opgaver, og den halve time er hun meget
glad for. Hvis de administrative opgaver ikke
blev prioriteret på den måde, kunne det nemt
blive svært at finde tid til dem i hverdagen.
Systematik i den enkelte opgave er også meget vigtigt. Tingene bør og skal gøres ens
hver gang for at undgå fejl. Sabrina har sørget for, alting er meget velbeskrevet, således at ensartede arbejdsgange kan opnås
med lethed. Vejledninger er altid tilgængelige for alle. For, som hun sagde, selv om man
laver tingene mange gange, så kan man risikere at glemme en lille ting. Og det ville hun ikke. Man mærkede tydeligt en stor
faglig stolthed og en stor ansvarsfølelse.
Systematikken viste sig også i form af forskellige
mærkningssystemer:
farvekoder,
talkoder, symbolkoder osv. På den måde har
Sabrina og hendes kollegaer hele tiden overblik over, hvad status f.eks. er på en given
prøve, og hvad der videre skal ske med den.
Det er både tidsbesparende og giver mulighed for at en anden kan overtage en opgave i en presset situation. Det var meget imponerende at se, hvor godt der på den måde
var fuldstændigt styr på alt i laboratoriet.
TrioTransfer i Bjæverskov
TrioTransfer er en software til elektronisk overførsel af resultater fra analyseinstrumenter i
laboratoriet til lægehusets it-systemet. Bjæverskov Lægehus implementerede TrioTransfer for godt og vel 1½ år siden, og i dag har
de Microsemi, POCT-instrument fra Triolab til

samtidig analysering af hæmatologiske parametre og CRP, samt Clinitek til analysering af urinprøver koblet op til TrioTransfer.
Sabrina understregede, at hun sparer meget
tid med TrioTransfer. Med hendes eget ord
er det ”dødsmart”, at resultaterne fra f.eks.
Clinitek overføres elektronisk. Førhen tog
det lang tid at taste resultaterne ind, mens
hun i dag har langt bedre tid til at koncentrere sig om dyrkningerne af urinprøverne.

Sabrina kunne ikke rigtig sætte et præcist tal
på, hvor mange resultater der overføres ved
hjælp af TrioTransfer på daglig basis. Som mange sikkert kan nikke genkendende til, er f.eks.
antallet af CRP- og diff.-analyser meget sæsonbetinget. Men Sabrina mener, at der i travle
perioder nemt kan være 50 CRP- og diff.-resultater eller mere, der skal overføres på en dag.
For patienterne udgør TrioTransfer efter Sabrinas bedste overbevisning også en fordel.
Resultaterne er hurtigere tilgængelige for lægerne, f.eks. CRP-resultaterne fra Microsemi,
og det betyder, at patienterne hurtigere kan
komme i behandling. Fakta er også, at der
faktisk bliver undersøgt flere prøver i lægehuset efter TrioTransfer end før TrioTransfer,
fordi lægerne kan få resultaterne her og nu.
Rent praktisk foregår det sådan, at når en
patient møder op med feber til en akut konsultation hos lægen, så kommer han først ind
i laboratoriet og får taget en blodprøve med
henblik på analysering af CRP og diff. Sabrina
analyserer blodprøven og sender svaret via TrioTransfer til lægen, som så kan kalde patienten ind, når svaret foreligger. Det er virkelig
smart tilrettelagt og perfekt udnyttelse af TrioTransfer. Patienten skal ikke først ind til lægen
og derefter have taget en prøve, for dernæst
at blive sendt hjem, indtil svaret foreligger.
Ofte analyseres flere parametre på én gang. I
akuttiden håndterer Sabrina ikke resultaterne,
men er der flag på, gentager hun analysen, og

er der også flag på anden gang, sendes prøven til analysering på Køge sygehus, og lægen
informeres om dette. Det smarte er dog i den
forbindelse, at lægen alligevel straks kan få de
svar via TrioTransfer, der ikke var flag på, f.eks.
CRP. Han skal ikke vente på det samlede resultat. Han har altså i dette tilfælde muligheden for
at fange patienter med forhøjet CRP tidligere.
Uden for akuttiden foretager Sabrina vurdering af resultater. TrioTransfer viser tydeligt,
hvis noget er uden for referenceområdet eller
på anden måde ikke er, som det skal være.
Det betyder, at Sabrina hurtigt kan danne sig
et overblik, og hurtigere kan spore sig ind på,
hvad dette mon betyder. Hun anvender på
eksemplarisk vis instrument, software og de
kurver, der dannes, i kombination. Hun nævnte et eksempel, hvor lægerne i klinikken havde svært ved at stille en diagnose, men hvor
hun ved hjælp af resultaterne fra Microsemi og
markeringerne i TrioTransfer kunne foreslå, at
patienten blev undersøgt for Epstein Barr-virus, hvilket det viste sig, at patienten faktisk
havde. Dette skyldes dog ikke kun godt udstyr, men også stor kompetence som laborant.
Sabrina mener også, at der er en god sikkerhed
i, at resultaterne overføres elektronisk. Hvis resultaterne for de mange prøver skal tastes ind
manuelt, er der altid en risiko for tastefejl. Og
skulle der af forskellige årsager være problemer
med elektronikken, kan man altid printe resultaterne direkte fra Microsemi, som hun sagde.
Desuden kan man bruge TrioTransfer til at kontrollere, at alle prøver er håndteret. Hvis alle
resutater er sendt afsted, er ingen prøve glemt.

lyser der er blevet udført, og hvad resultatet var, og dermed fremvise grundlaget for
de behandlingsbeslutninger, man har truffet.

Sabrinas rolle i forbindelse med udviklingen af TrioTransfer
Sabrina har været med lige fra starten og spillede en vigtig rolle i forbindelse med udviklingen af TrioTransfer, hvor
hun kom med gode ideer til, hvad man konkret kunne have brug for i praksis, og hvad
der skulle til, for at det var nemt at bruge.
Sabrina anvender i dag alle funktioner i TrioTransfer, og udnytter derfor softwarens
potentiale til fulde. Det er en
kæmpestor fornøjelse for Triolab, som har
udviklet softwaren, at se, hvor stor gavn den
gør for personale og patienter i Bjæverskov.
1000 tak til Sabrina!
Både for samarbejdet omkring TrioTransfer,
og fordi hun så venligt tog imod Triolab Nyt!

Og så er der jo også hele sporbarhedsdelen,
forklarede Sabrina videre. I TrioTransfer kan
man altid lave en søgning på en given patient, og så vil man få et billede af alle rådata for denne patient. Det betyder, man til
hver en tid kan dokumentere, hvilke ana-

Fakta om TrioTransfer
TrioTransfer er en software til elektronisk overførsel af
resultater fra analyseinstrumenter i laboratoriet til IT-systemet i lægehuset. Alle klinikkens PC’er kan kobles til, og
man kan se resultaterne, så snart de foreligger. Følgende
analyseinstrumenter kan på nuværende tidspunkt kobles
til TrioTransfer: Microsemi, Clinitek, Cube og CoaguCheck.
Vi arbejder på at kunne koble flere til i meget nær fremtid.
TrioTransfer er udviklet af Triolab.
Kontakt Triolab for yderligere information.
Esben Smith: 40 64 90 18

