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Siemens Healthineers leverer ”state of the art” løsning til laboratorier på Herlev og 

Gentofte Hospital 

Hurtigere svar på blodprøver giver hurtigere diagnose og behandling. 

 

Innovativt partnerskab løfter præcisionsmedicin til det næste niveau. 

Region Hovedstaden Herlev og Gentofte Hospital og Siemens Healthineers indvier nyt automatiseret laboratorium 

på Klinisk Biokemisk afdeling. 

Automatiserede laboratorieløsninger der kan klare det stadig stigende antal blodprøver.    

Hurtige resultater er en fordel for patienter og klinikere. 

 

I samarbejde med Siemens Healthineers har Herlev og Gentofte Hospital installeret en “state of the art” laboratorieløsning, med 

blandt andet det innovative system Atellica Solution, på de 2 matrikler. Løsningen er en kombination af analysesystemer, 

transportbånd samt it-systemer og er designet specielt til de 2 laboratorier. Processen bliver automatiseret fra det øjeblik 

prøven er modtaget til svaret er afgivet og prøven kasseres. Med en svartid på max. 60 minutter kan klinikere og dermed 

patienter få et hurtigt svar, diagnose og behandling.  

 

Vi er meget glade for at kunne bistå Herlev og Gentofte Hospital med at levere ”best in class” diagnostiske serviceydelser til 

patienter i Region Hovedstaden. Ved at sikre rettidige laboratorieresultater med høj diagnostisk nøjagtighed, løfter vi sammen 

præcisionsmedicin til det næste niveau. De seneste seks år har vi haft et partnerskab med CT Innovation Center omkring 

billeddiagnostik. I fremtiden vil vi udvide dette innovative partnerskab til også at omfatte biomarkører, hvilket vil forbedre 

diagnostikken væsentligt, og muliggøre state-of-the-art multidisciplinær præcisionsdiagnostik på akutte modtagerafdelinger 

samt på tværs af andre hospitalsafsnit. 

Tisha Boatman, Managing Director, Denmark, Nordic and Baltic countries 

 

Klinisk Biokemisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital afgiver årligt mere end 15 millioner analysesvar. Fra 2017 – 2018 steg 

produktionen med ca. 3%, og med det stigende behov for analysering af blodprøver, som forårsages af ændrede rutiner for 

diagnostik og behandling i sundhedsvæsenet, øget population af ældre, samt et øget behov for monitorering i forbindelse med 

livsstils-sygdomme, forventes det, at denne trend vil fortsætte. Der forventes generelt en årlig analysestigning på 2-7% på hver 

matrikel. 
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For os som hospital er ambitionen altid at levere den bedst mulige behandling og service til de borgere, som har brug for det. 

Derfor glæder vi os over samarbejdet omkring de nye laboratorieløsninger, der i endnu højere grad gør det muligt, at leve op til 

den ambition. De nye løsninger vil få stor betydning for mange mennesker, og indebærer også, at vi løfter hospitalet helt frem i 

front på det diagnostiske område både nationalt og internationalt, til gavn for både patienter og medarbejdere. 

Klaus Lunding, Hospitalsdirektør, Herlev og Gentofte Hospital 

………………………………………………………………………………………………………. 

Vi ser frem til med de nye laboratorieløsninger og i fortsat tæt samarbejde med Siemens Healthineers, at kunne levere hurtige 

analysesvar af høj kvalitet til Herlev og Gentofte Hospitals kliniske afdelinger og praksissektoren. Analyse af blodprøver indgår 

som en vigtig diagnostisk komponent i de fleste patientforløb, og hurtig diagnostik medvirker til at sikre patienterne rettidig og 

korrekt behandling. De nye laboratorieløsninger vil også understøtte hospitalets forskning og dermed fortsat udvikling af 

diagnostik og behandling til gavn for morgendagens patienter. I Klinisk Biokemisk afdeling vil de nye laboratorieløsninger bidrage 

til at sikre gode arbejdsforhold, så dygtige medarbejdere kan fastholdes og tiltrækkes i en højproduktiv diagnostisk afdeling med 

24-7-365 laboratoriedrift.   

Citat Pia R. Kamstrup, Ledende overlæge, ph.d., Klinisk Biokemisk afdeling 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Siemens Healthineers 

Siemens Healthineers er en selvstændig enhed i Siemens AG. Vi ønsker at hjælpe sundhedsprofessionelle i hele verden med deres aktuelle 

udfordringer inden for sundhed. Vores produkter og tjenester kombinerer videnskab, teknik og praktisk anvendelighed, samt giver læger de vigtige 

oplysninger, de har brug for til at give patienter bedre behandling overalt i verden. 

Vi udvikler konstant vores produktportefølje inden for udstyr til diagnostiske- og terapeutiske billeder, laboratoriediagnostik, molekylær diagnostik 

samt digitale ydelser, og vi rådgiver vores kunder om nye forretningsmodeller. Vi er innovative og indgår gerne i relevante innovationspartnerskaber 

med kunder. 

I regnskabsåret 2018, der sluttede den 30. september 2018, havde Siemens Healthineers en indtægt på €13.4 billioner og justeret overskud på 

€2.3 billioner og har omkring 50.000 medarbejdere på verdensplan. www.siemens-healthineers.com/dk 

 

Region Hovedstaden Herlev og Gentofte Hospital 

Klinisk Biokemisk Afdeling består af et laboratorie, der udfører lægeordinerede analyser, ambulatorier til blodprøve- og EKG tagning (måling af 

hjertet) på ambulante patienter samt et forskningslaboratorie med tilknyttede biobanker. Klinisk biokemi er et tværgående lægeligt speciale, som 

beskæftiger sig med analyser af patienters blod, urin, ledvæsker, spinalvæsker mv. Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital 

afgiver årligt ca. 15 mio. analysesvar til brug i forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme hos patienter og borgere tilknyttet hospitalet 

eller primærsektoren i hospitalets optageområde. 
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