
- 1 - 
Lab.håndbog KBA, nr. 8.14, 4. udgave. 

Bestilling af tid til blodprøver og/eller EKG 
på Klinisk Biokemisk Afdeling HEV 

 
1. Opret booking  

• I MidtEPJ indtastes cpr-nummeret. 
• Gå til "Plan og Resultater"  
• Højreklik, vælg "opret booking" (eller Ctrl+B)  
• Vælg bookingafdeling ("egen" afdeling) - hvis du bliver bedt om det. 

 

Hvis billedet "Vælg kontakt eller forløbsansvar" dukker op, kan det fravælges ved at trykke på 
"Annuller". Tryk på "Ja" i næste billede. 
 

 
 
 
2. Valg af undersøgelse og prøvetagningssted 

• Vælg bookingopgave på  ønsket prøvetagningssted 
- Blodprøver 
- EKG 
- Blodprøver og EKG  
- Blodprøve Barn (tilgængelig efter aftale) 
 

• Søg på tekst - fx blod, EKG eller prøvetagningsstedet.  
• Eller vælg fra listen over alle opgaver - klik på de 3 prikker til højre for søgefeltet 

 
SammeDag's tider (akut/sub akut tider - kun for afdelinger)  
I Herning og Holstebro er det muligt at booke en SammeDag's tid. 
Benyttes ved akut eller sub akut behov, hvor der ikke er en ledig "alm" tid.  
Tiderne åbner 3 dage før. 
Bemærk: 
SammeDags's tiderne er kun til tilgængelige for afdelinger - og kan ikke bookes af patienterne 
selv ved webbooking.  
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3. Vælg dato 

• Vælg dato - enten på kalenderbjælke eller anvend feltet "Naviger til" 
 

 
 

Mørk grøn: Ledige tider på dagen 
Lys grøn: Ingen ledige tider på dagen 
Rød: Datoen ligger uden for søgeperioden 

 Trekant venstre hjørne: Patienten har andre aftaler samme dag 
 
 

4. Vælg tid 
• Klik på den ønskede tid.  
• Klik på "Book" 

 
Der kan angives kommentar til booking/Biokemisk Afdeling, fx vedr. rekvisition - se punkt 6 
  

 
 
 

5. Oprettelse af rekvisition.  
Nedenstående retningslinjer er vigtige og sikrer, at det er de  rette blodprøver, der bliver taget. 
 

• Opret rekvisitionen inden der bookes tid, såvidt muligt. 
• Prøvetagningstidspunktet skal matche bookingtidspunktet. 
• Foreligger der allerede en rekvisition, skal  prøvetagningstidspunktet tilrettes svarende til 

bookingtidpunktet.  
• Skriv gerne en kommentar på bookingen, hvis der er flere rekvisitioner, der skal tages 

 – eller hvis datoen på rekvisitionen afviger væsentligt fra bookingstidspunktet. 
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6. Kommentar til booking (valgfrit)  
Kommentar til bookingen kan angives ifm bookingen - eller efterfølgende. 
 

Tilføj kommentar ifm booking: 
• Klik på Information (øverste bjælke) 
• Skriv kommentaren  under Yderligere Info v/Henvisende Afdeling eller Bemærkninger 
• Klik på ønsket tid 
• Klik på Book 

 
Tilføj kommentar efterfølgende 

• Åben aftalen via aftalelister (se evt. fremgangsmåde nedenfor)  
• Dobbeltklik på aftalen 
• Skriv kommentar under Yderligere Info v/ Henvisende Afdeling eller Bemærkninger 

 

 
 
 
7. Fremsøgning, aflysning eller ændring af en booket tid  
Fremsøgning af tid 

• Klip på Booking  
• Vælg Aftalelister  
• vælg "egen" afdeling  

• Vælg Andre aftaler.  
 

 
 

 
 
Statusser: N: Normal, L: Aflyst, S: Slettet, A: Afviklet 

 
Aflys eller flyt en bookingaftale  
Det er kun muligt for bookinger foretaget af "egen" afdeling 

• Dobbeltklik på aftalen  
• Klik på Aflys ("Slet aftale" anvendes kun, hvis der er booket ved en fejl) eller 

• Klik på flyt, hvis tiden skal flyttes.  
 


