Til patienter og pårørende

Ambulatoriet
Afdeling KBF
Blodprøvetagning, EKG, belastninger og faderskab

Vælg billede

Vælg farve

Afdeling for Klinisk Biokemi
og Farmakologi (KBF)

Find vej
Ambulatoriet ligger i Vestfløjen på
OUH Odense, Kløvervænget 47,
Hovedindgang Vest, Indgang 40.
Telefonnummer til ambulatoriet: 65 41
28 31.

Denne pjece er udarbejdet som hjælp
til patienter, der skal have taget
blodprøve, EKG, belastningsundersøgelse eller er indkaldt til
faderskabsundersøgelse.
Book tid
Skal du have taget en blodprøve eller
et EKG, kan du booke en tid med dit
NemID på www.booking.rsyd.dk.
Bestil kun én tid til alle undersøgelser.
Når du booker en tid, undgår du
ventetid.

Parkering
Når du har registreret din ankomst på
vores ankomststander, kan du
registrere parkering af din bil ved Pskærmen i ambulatoriets
venteområde.
Åbningstider
Mandag - fredag, kl. 07.05-15.00
Onsdag er der åbent til kl. 17.00

Er du indkaldt til en faderskabsundersøgelse eller en belastningsundersøgelse, skal du først kontakte
os telefonisk.

Ambulatoriet har lukket alle
weekender, på helligdage, 1. maj samt
24. og 31. december.
Der kan forekomme ændrede
åbningstider. For yderligere
information, se vores hjemmeside
http://www.ouh.dk/wm210730
Ankomst
Når du kommer til ambulatoriet, skal
du scanne dit sundhedskort
(sygesikringskort) eller taste dit cprnr. på en af de sorte ankomststandere
(se billedet). Du skal altid registrere
dig, uanset om du har booket tid eller
ej.
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Når dit barn skal have taget en
blodprøve
Forældre til børn, som skal have taget
en blodprøve, opfordres til at
forberede barnet på den forestående
blodprøvetagning. Bedøvende plaster
kan købes på apoteket og hjælper
barnet til at få en bedre oplevelse af
blodprøvetagningen. Se specifik
folder om dette på vores hjemmeside:
http://www.ouh.dk/wm136581.

Der er to ankomststandere placeret i
området med lyserød baggrund.
Når du registrerer dig, vil du få printet
et kø-nummer. Herefter tager du
plads i venteværelset og holder øje
med skærmene.
Vær opmærksom på, at kø-numrene
ikke printes i nummerorden. Da der er
forskel på, hvad der skal foretages
(EKG, specialprøver, andet), kan man
ikke forvente at komme ind i samme
rækkefølge, som man er ankommet.

Svar på blodprøve eller en
undersøgelse
Spørgsmål til og svar på blodprøven
eller undersøgelsen kan du få hos den
læge eller afdeling, der har henvist
dig.

Når det er din tur, blinker dit nummer
til højre i skærmbilledet, og der står,
hvilken stol/rum/sekretær du skal gå
til. Alle rum er tydeligt nummererede.
Du skal tage plads på stolen uden for
rummet og tage dit overtøj af. Du
bliver kaldt ind efter kort tid.
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Odense Universitetshospital
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Kløvervænget 47, Indgang 40, 5000 Odense C
Tlf. 65 41 28 31
Mail via e-Boks på www.ouh.dk/odekbf
www.ouh.dk/kbf
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