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 Til:  Almen praktiserende læger og speciallægepraksisser tilknyttet Afdeling KBF, OUH, Odense  

 
 

Vedr.: Blodprøvetagning i forbindelse med COVID-19 og fremadrettet samt ambulant akutstue  

           til blodprøvetagning 

 

 
Blodprøvetagning i forbindelse med COVID-19 og fremadrettet 

 

Som det fremgik af information udsendt den 16. marts 2020, skal der bestilles tid til blodprøver og ekg i KBF-
Ambulatoriet, som følge af at Region Syddanmark i forbindelse med COVID-19 har lukket for åbne tider ved 
biokemiske prøvetagningsambulatorier. 

Dette vil også gælde fremadrettet, hvilket betyder, at alle patienter skal bestille tid på www.booking.rsyd.dk 
med NemID. For patienter, der ikke har NemID, kan man ringe på telefon 65 41 28 31, hvor vores sekretær vil 
være behjælpelig med at bestille tid. 
 

VIGTIGT! På www.booking.rsyd.dk kan man kun bestille tid, hvis der ligger en rekvisition fra en 
sygehusafdeling eller praktiserende læge.   

Vi håber, I vil være behjælpelige med at gøre jeres patienter opmærksomme på, at de skal bestille tid. I må 
meget gerne henvise til vores opdaterede pjece, ”Ambulatoriet Afdeling KBF”, som ligger på vores 
hjemmeside: http://www.ouh.dk/wm136581. I kan også bestille pjecen via bestillingssedlen til utensilier. 
 
Ambulant akutstue til blodprøvetagning 
 
Vi har oprettet en akutstue i KBF-Ambulatoriet til blodprøvetagning på ambulante patienter, der har 
symptomer på coronavirus, og som ikke kan få taget blodprøver hos egen læge. Såfremt I har patienter med 
symptomer på coronavirus, hvor I skønner, at det er nødvendigt, at de får taget blodprøver, skal I ringe på 
telefon 65 41 28 31 og bestille tid til prøvetagning.  
Vores sekretær vil instruere i, hvor og hvorledes patienten skal møde op.   

 

Rettelse i forhold til tidligere udmelding: KBF-Ambulatoriet holder lukket 1. maj 2020. 

 

 
Venlig hilsen 

 
 

Charlotte Gils 
Læge 

Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi 
Odense Universitetshospital 

Tlf.: 27 29 04 09 

 
Mads Nybo 

Ledende overlæge, ph.d., klinisk lektor 
Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi 

Odense Universitetshospital 
Tlf.: 20 55 39 52 

 
 
Yderligere, som fremsendes efter påske   
Plakat til ophængning i venteværelse 
Pjece – Ambulatoriet Afdeling KBF 
Visitkort - Book Selv til patienterne 

http://www.booking.rsyd.dk/
http://www.booking.rsyd.dk/
http://www.ouh.dk/wm136581

