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Vedr. elektronisk forsendelse af ekg-optagelse via sikker e-mail og CVR-nr. 

 

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF) oplever øget efterspørgsel på en elektronisk løsning  

til forsendelse af ekg-optagelser fra vores ambulatorium, som er rekvireret af almen- og speciallægepraksis. 

 

Service med PostNord er som bekendt ikke så sikker og rettidig som tidligere. Endvidere er der GDPR-udfordringer 

med at printe og sende disse ekg’er via vanlig post. 

 

Vi har haft en lille forsøgsordning, hvor få udvalgte praksisser har modtaget ekg-optagelser som pdf-fil via deres 

CVR-nummer til e-Boks erhverv. Det har været en ubetinget succes med prompte og sikker modtagelse. 

 

Det er derfor besluttet, at Afdeling KBF fra 1. september 2021 ophører med at sende udskrift af ekg- 

optagelser via PostNord.  

 

Ekg-optagelser vil i stedet blive sendt som pdf-fil via sikker e-mail og jeres CVR-nr. til jeres e-Boks  

Erhverv. 

 

Vi er klar over, at løsningen ikke er 100% optimal, men indtil der kommer en regional/national elektronisk løsning 

på svarafgivelse af ekg-optagelser, har vi valgt denne klart forbedrede tilgang. 

Vi har især lagt vægt på IT-sikkerheden, herunder GDPR, og hurtigere svar til jer som rekvirerende og behand-

lende læge. 

 

Ovenstående betyder, at I fra 1. september kan finde ekg-optagelserne i jeres e-Boks Erhverv samme dag eller 

senest den følgende dag efter optagelsen. 

 

Vi har forespurgt MedCom, og alle lægesystemer skulle kunne uploade pdf-filer til patientjournalen.  

 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Kristina Buch Larsen på tlf.: 2149 5364.  
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