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Kursus i prøvetagning og ekg 

Vi tilbyder stadig nyansatte i praksis kursus i 

Prøvetagning.  

Vi ser gerne, at alle nyansatte deltager i disse 

kurser, så vi sikrer en ensartet kvalitet i praksis. 

 

Kursus i venepunktur, kapillærprøvetagning og 

parallelkontroller: 

 

Blodprøvetagning 

Onsdag den 20.04.22, kl. 09.00 – 12.00 

Onsdag den 18.05.22, kl. 09.00 – 12.00 

Onsdag den 24.08.22, kl. 09.00 – 12.00 
 

Ekg del 1 

Tirsdag den 05.04.22, kl. 09.00 – 12.00 

Onsdag  den 04.05.22, kl. 09.00 – 12.00 

Fredag  den 03.06.22, kl. 09.00 – 12.00 

 

Ekg del 2 

Tirsdag den 22.03.22, kl. 15.00 – 17.00 

 

Tilmelding via jeres laboratoriekonsulent 

 

Demovideoer 

For yderligere hjælp til blodprøvetagning og ekg 

har LKO-Odense lavet 3 videoer, hvis formål er at 

vise korrekt procedure ved venepunktur, 

kapillærprøvetagning og ekg-optagelse. 

Se videoerne her: ouh.dk/blodprøvetagningekg 
 

 

 

Konsulentbesøg 2022 

I år vil vi som noget nyt lave en intern audit i 

venepunktur, når vi kommer på konsulentbesøg.  

 

Vi vil gerne auditere en venepunktur på en ’rigtig’ 

patient. Derfor vil vi opfordre jer til at planlægge 

en venepunktur, når vi booker konsulentbesøget.  

Patienten skal acceptere, at vi er til stede under 

prøvetagning. Vi kommenterer ikke på noget eller 

spørger om noget, mens patienten er til stede. 

  

Er det ikke muligt at overvære en prøvetagning på 

en ’rigtig’ patient, vil vi auditere en simuleret 

prøvetagning på en kollega/konsulent under 

besøget.  

Det er vigtigt, at I gør præcis, som I plejer.  

 

Formålet er at få et overblik over eventuelle 

afvigelser fra korrekt procedure og få rettet disse, 

mens vi er der. Desuden vil det samlede resultat 

blive brugt til at tilrette vores undervisning for 

personale i almen praksis. 

Kommunikation mellem praksis og 

chauffør 

Hvis praksis har behov for at kontakte chaufføren, 

mens han kører på ruten, f.eks. for at gøre 

opmærksom på, at de ikke har prøver til 

afhentning om eftermiddagen, er det vigtigt at 

følge denne procedure:  

 

Praksis ringer til chaufføren; svarer han ikke, 

sendes en SMS med afbud og navn på 

lægeklinikken. Dette skal ske senest ½ time 

før ankomst til den pågældende klinik. 

 

Spørgsmål til ovenstående, kontakt Birgitte Cordt Qvist 
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