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Nyhedsbrev til praktiserende læger og personale 

 

Kursus: Ekg del 2 - Invitation til praksispersonale, der tager ekg i almen praksis 

For at øge den faglige indsigt har Afdeling KBF i mange år tilbudt afdelingens personale ekstra 

undervisning i ekg. Som noget nyt vil vi gerne invitere personale fra almen praksis til at deltage i 

denne undervisning, da vi mener, at personale i almen praksis skal have samme mulighed for at 

øge deres faglige viden. 
 

Så har du: 

 taget ekg i mere end 2 år 

 lyst til at lære, hvordan et ekg tolkes  

 ønske om at vide, hvilken betydning det har at sætte elektroderne korrekt/forkert på patienten 

m.m. 

så er dette et kursus for dig.  
 

Kurset afholdes tirsdag den 23. november, kl. 15.00 – 17.00 på OUH, Afdeling KBF 
 

Mødested: Indgang 24, stuen (bag ved elevatorknudepunktet) 

Pladser: 18 

Tilmelding: Kontakt din laboratoriekonsulent 

Underviser: Overlæge Jesper Farup Revsholm 

Kurset er gratis. Der vil være kaffe, te og vand. 

Kurset giver dig IKKE officiel kompetence til at tolke et ekg, men det øger din faglige viden. 

LKO-forretningsorden - opdateret 

LKO-styregruppen i Region Syddanmark har godkendt opdatering af LKO-forretningsordenen, 

version 2.0 - 2021. Det betyder, at reglerne vedr. kvalitetssikring af POCT-udstyr, urinmikroskopi, 

dyrkning og resistensbestemmelse nu fremstår præciseret i henhold til ”Kvalitetssikring og kvali-

tetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010”. 
 

Den opdaterede version giver et tydeligere overblik over kvalitetssikringen, og hvilke konsekven-

ser ”ikke tilfredsstillende kontroller” eller manglende deltagelse vil medføre, hvor ”Trin og handle-

planer” er præciseret både for BIOKAP og MIKAP. 

Vi vil derfor opfordre jer til at læse LKO-forretningsordenen, så alle er bekendt med procedure-

gangene. I kan finde den opdaterede version her: https://www.ouh.dk/wm525444 

 
Venlig hilsen 

 

Laboratoriekonsulent, Birgitte Cordt Qvist 
LKO, Odense 

Odense Universitetshospital 
birgitte.cordt.qvist@rsyd.dk 
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