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Anbefalinger til håndtering af parakliniske undersøgelser
Processen med parakliniske undersøgelser indeholder mange delelementer, hvor der kan forekomme
utilsigtede hændelser. En utilsigtet hændelse kan betyde, at patienten får en mangelfuld eller forsinket
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Anbefalinger til håndtering af parakliniske undersøgelser
På baggrund af arbejdsgangsanalyser i almen praksis er der udarbejdet følgende anbefalinger til
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Den parakliniske proces indeholder en lang række delelementer, utilsigtede hændelser i en eller
instanser.

Anbefalinger
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Klinisk handling

At der ikke er foretaget handling på baggrund af et patologisk svar
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