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WebReq - Rekvirering af analyser, som tages af praksis til: 

Blodprøver og Biokemi 

Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA)  

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA)  

Odense Universitetshospital, Odense  

 
   

Blodprøver og Biokemi  
  

Prøver, der kan udtages i almen praksis, bestilles i WebReq under Laboratorium som ’Odense, Blodprøver og 

Biokemi’ og under Rekvisitionstype som ’Prøve indsendes’ og rekvireres ved ’Udfør’.  

 

 
 

Blodprøver og Urin  
Blodprøver og urinprøver (spoturin) kan bestilles på samme rekvisition i WebReq. WebReq-blanketter skal ikke 

indsendes til Blodprøver og Biokemi - undtaget i særlige situationer, f.eks. ved svær prøvetagning. Dette kan 

noteres på WebReq-blanketten, og denne sendes med prøven. Prøven sættes i det røde stativ.  

Rekvirering af døgnurin og naturin, se særskilt vejledning: ouh.dk/lkoitvaerktoejer 

  

Rettelser til eller annullering af bestillinger  

Der kan tilføjes eller slettes analyser indtil 20 min. efter tryk på ’Udfør’; derefter skal der oprettes en ny 

rekvisition. Rekvisitionen kan slettes fra WebReq indtil 20 min. efter tryk på ’Udfør’.  

Rekvisitioner, der er bestilt og ikke bliver benyttet, slettes automatisk på laboratoriet 7 dage efter 

prøvetagningstidspunkt.  

 

Prompt-spørgsmål 
  Når der er bestilt analyser, vil der ud for hver analyse være en grøn, gul eller rød cirkel. 

 

 

    

 Er der en gul cirkel ud for analysen, er der et prompt-spørgsmål, der kan besvares 

 Er der en rød cirkel ud for analysen, er der et prompt-spørgsmål, der SKAL besvares 

 Er der en grøn cirkel ud for analysen er der ingen prompt-spørgsmål til analysen.  

 

Prombt-spørgsmålene popper op, når der klikkes på cirklen. 
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Opbevaring og centrifugering af prøver til Blodprøver og Biokemi  
Alle prøver opbevares i klimaskab ved 20-22 °C, fra blodprøverne er udtaget, til de afhentes samme dag af 

Transportordningen.  

Er der udtaget prøver efter sidste afhentning af Transportordningen - se særskilt vejledning: 

ouh.dk/blodprøvetagningekg 

 

 

 

Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) 

Hvis der i praksis skal udtages prøver til KIA, gøres følgende – Vælg ’Klinisk Immunologisk Afdeling. OUH’ under 

Laboratorium og ’Prøve Indsendes’ under Rekvisitionstype. 

 

 
 

Klik på ’VÆLG ANDRE ANALYSER’ og følgende menulinjer til KIA’s analyser fremkommer: 

 

 
 

Forsendelse af prøver til KIA  

Prøver til KIA opbevares i klimaskabet ved 20-22 ˚C, indtil de sendes med Transportordningen. 

  

Når der klikkes på den røde cirkel, popper der et eller 

flere prompt- spørgsmål op.  

 

De spørgsmål, der er indrammet med rødt, skal besvares 

De spørgsmål, der er indrammet med gult, kan besvares. 
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Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) 

 

Alle prøver til KMA, der tages i praksis (også blodprøver), skal rekvireres i mikrobiologirepertoiret, således:  

 

Først klikkes på menulinjen ’KLINISK MIKROBIOLOGI’ 

 
 

Derefter vælges under Laboratorium ’Odense, KMA’ og under Rekvisitionstype: ’Prøve indsendes’ eller ’Prøven 

afleveres af patienten’ 

 
 

Under KLINISK MIKROBIOLOGI står de KMA-analyser, som praksis har valgt som farvoritanalyser. 

 

 
 

Når du klikker på menulinjen ’VÆLG ANDRE ANALYSER’ under –KLINISK MIKROBIOLOGI, kan øvrige de øvrige 

KMA-analyser rekvireres. 


