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BOOK TID til ambulatoriet 

Alle patienter skal have booket en tid til prøvetagning, inden de møder op i Blodprøver og Biokemis 

ambulatorie. De patienter, der møder op uden at have booket tid, må vi desværre afvise. Vi oplever ofte, 

at patienten tror, at lægen har booket en tid til dem. Patienten bliver derfor ofte vred, når de bliver 

afvist, da de møder op i god tro.  

Vi vil gerne bede jer om at gøre patienten opmærksom på, at når I rekvirerer prøver, der skal tages i 

Blodprøver og Biokemis ambulatorie, betyder det IKKE, at I har booket en tid. Dette skal patienten selv 

gøre. Vi har fundet ud af, at denne misforståelse ofte er årsag til, at mange møder op uden tidsbestilling. 

Hjælp patienterne 

Der bestilles tid på www.booking.rsyd.dk vha. NemId/MitID. Der skal kun bestilles en tid, selvom 

patienten skal have taget både blodprøver og ekg. I dette tilfælde bestilles tiden under ekg. 

Ved problemer kontakt ambulatoriet på tlf. 65 41 28 31. 

 

I kan udlevere visitkortet: BOOK SELV tid til blodprøvetagning eller undersøgelse. Visitkortet kan 

rekvireres via bestillingssedlen. På visitkortet er der også angivet et telefonnr., hvis patienten har brug 

for hjælp til at booke tid. 

 

 

 

 

 

 

Nyt fiktivt cpr-nr. til rekvirering af parallelkontroller 

Pga. implementeringen af EPJ SYD på OUH, Odense Universitetshospital, skal I have tildelt et nyt fiktivt 

cpr-nr. til rekvirering af parallelkontroller. Ændringen træder i kraft den 01.06.2022.  

I vil modtage en mail med oplysning om jeres nye fiktive cpr-nr. 

 

Udfasning af: lyslilla plastrør m/EDTA 2 ml 

Fra den 18.05.2022 vil I ikke længere kunne rekvirere: lyslilla plastrør m/EDTA 2 ml. De analyser, som I 

indtil nu har taget i: lyslilla plastrør m/EDTA 2 ml skal i stedet tages i: lilla plastrør m/EDTA 4 ml.  

Denne ændring vil fra 18.05.2022 også fremgå af WebReq-PTB’en. 
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