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Til Alle praksis 

Rundskrivelse nr. 11-154 

Udsendt til: Alle praksis 
 
Emne: Fra 1. juni 2019 skal der bookes tid til blodprøver og EKG 
 
 
Fra 1. juni 2019 skal alle booke tid online på www.booking.rm.dk til 
blodprøvetagning/EKG på Regionshospitalerne Herning og Holstebro. 
Ordningen indføres efter gode erfaringer fra andre hospitaler i Region 
Midtjylland og giver borgerne mulighed for at finde en tid og et 
prøvetagningssted, der passer ind i deres hverdag og uden unødig 
ventetid.  
 
Der opfordres til, at praksis allerede nu informerer borgerne om, at 
de skal booke tid til blodprøve og EKG. Desuden opfordres til at 
udlevere de bookingkort, som tidligere er udleveret af de 
laboratoriefaglige konsulenter. Der er allerede 100% booking på de 3 
decentrale blodprøvetagningsenheder i Tarm, Brande og Ringkøbing.  
I Lemvig kan man indtil videre stadig møde op uden en booket tid. 
 
Voksne og børn over 15 år: 

• Tidsbestilling foretages ved hjælp af NemID på 
www.booking.rm.dk. 

• Har borgeren ikke NemID: kontaktes henvisende afdeling, 
eller er borgeren henvist fra speciallæge eller praktiserende 
læge, kan Klinisk Biokemisk Afdeling kontaktes mellem kl. 13 
og 15. 

 
Børn fra 0 – 15 år: 

• Skal bestilles i barnets CPR-nr. ved henvendelse til Klinisk 
Biokemisk Afdeling. Prøvetagning på børn tilbydes på 
Regionshospitalet Herning, Holstebro og Lemvig. 

• For at booke tid kan Klinisk Biokemisk Afdeling kontaktes 
mellem kl. 13 og 15. 

Akutlinje 
• Der arbejdes på at indføre en akutlinje til de borgere, der fx 

skal have taget en blodprøve/EKG i forbindelse med en akut 
konsultation. I disse tilfælde kan praksis kontakte Klinisk 
Biokemisk Afdeling og aftale tid, hvis borgerne ikke har Nem 
ID. 

Kontaktoplysninger: 

Ring mellem kl. 13 og 15 og book en tid på: 
• Herning: tlf.: 7843 5500 
• Holstebro: tlf.: 7843 5600 
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