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Nye kanyler – husk nye kanyleholdere! 

Pr. 1. januar 2022 har Region Syddanmark indgået aftale med Greiner angående køb af kanyler. Derfor 

beder vi jer være opmærksomme på, at I også skal bestille nye kanyleholdere første gang I bestiller kanyler 

i 2022. 

Det vil som hidtil være muligt at bestille både korte og lange kanyler, ligesom det vil være muligt at bestille 

kanyleholdere med skruegevind og kanyleholdere med skruegevind og ”klik af”. 

De nye kanyler har den finesse, at de giver ”blodsvar”. Dvs. at når kanylen rammer venen, vil det lille vin-

due over kanylen fyldes med blod. Dette kan være en hjælp ved svære patienter og for nyt personale. 

 

OUH har fået nyt web-design og nyt link til ”Info til almen praksis” 

Fremover kan I finde vores oplysninger fra den ”gamle” hjemmeside via dette link: https://ouh.dk/til-

samarbejdspartnere/praksis/afdelingsoplysninger-til-almen-praksis/blodprover-og-biokemi/info-til-almen-

praksis 

 

Basestationer 

Vi har indsamlet temperaturloggerne fra jeres klimaskab, og der er ikke længere behov for de tilhørende 

basestationer. I kan kassere dem fra dags dato. De klinikker, som har haft loggerne koblet til deres Wi-Fi, 

har naturligvis ingen basestation. 

 

 

 

 

 

 

Husk vores navneskift per 1. januar 2022 

Som tidligere omtalt i Laboratorienyt nr. 8 skifter Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi den 1. januar 

2022 navn til Blodprøver og Biokemi. 

 
En reminder mere til 1. januar –  KBF og LKO ophører med udsendelse af papirinformation 
Hvis I ønsker at få tilknyttet en e-mailadresse, kan I skrive til: ode.kbf.lko@rsyd.dk 
Obs! Det skal være en officiel e-mail, som gennemses dagligt, hvorfra informationerne videreformidles til 
øvrigt praksispersonale. 
 
Nyt år på vej! 
Dette var årets sidste Nyhedsbrev fra LKO. Vi vil gerne slutte året af med at takke jer for et godt 
samarbejde, og vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 
 

Venlig hilsen 
 

Laboratoriekonsulent Birgitte Cordt Qvist 
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi 

Odense Universitetshospital 
birgitte.cordt.qvist@rsyd.dk 

Tlf.: 2462 1606 
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Dato: 20. december 2021 
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