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Blodprøvebooking - kom godt i gang
Log ind med NemID
Du kan bestille en tid til prøvetagning på blodproever.dk. Her logger du ind med dit NemID.
Har du ikke mulighed for at bestille en tid online, så kan du ringe til tidsbestillingen på det pågældende
prøvetagningssted.
Skal du booke en tid til dit barn kan du også ringe til tidsbestillingen på det pågældende prøvetagningssted.

Samtykke til at dele personoplysninger
Første gang du besøger blodproever.dk skal du indtaste dit CPR-nummer i feltet Indtast CPRnummer. Nummeret skal indtastes uden bindestreg.
Klik derefter på Opret mig.
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Bestilling
I oversigten kan du se de prøver, som du kan lave en tidsbestilling på. Du kan også se, hvilken prøvetype der er
bestilt. En prøvetype kan være blodprøve eller et EKG.
Ved at klikke på Analyser kan du se hvilke analyser, der er bestilt.
Under Rekvirent kan du se, hvem der har bestilt prøverne.
Under Prøvedato kan du se den ønskede prøvetagningstid, som er aftalt med din læge.

Bestil tid
Udvælg den prøve, som du vil bestille tid til.
Klik på knappen Bestil tid

Vælg prøvetagningssted
Nu får du vist en liste med de prøvetagningssteder, som du kan vælge i mellem. Det prøvetagningssted, der er
nærmest din bopæl, vises øverst. Du vælger prøvestagningssted ved at klikke på en linje, som herefter markeres med
en mørkere blå farve.
Der er mulighed for at finde flere informationer om de enkelte
prøvetagningssteder ved klik på info-ikonet:
Klikker du på Vis kort kan placeringen af prøvetagningsstederne ses på et kort.
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Vælg tidspunkt
I kalenderen kan du vælge dato. Klokkeslættet vælger du fra listen med ledige tider. Listen viser ledige tider for
Formiddag og Eftermiddag. Bemærk den valgte tid er vejledende, der kan forekomme ventetid.
I feltet Modtag påmindelser skal du indtaste dit mobilnummer. Feltet kan være forud udfyldt, hvis
disse oplysninger er indtastet i Mine oplysninger. Vinges feltet Modtag påmindelser af, så vil du
modtage en sms med påmindelser om den forestående prøvetagning.
I Feltet Evt. kommentar kan du skrive en kommentar til prøvetagningsstedet.
Når du har valgt en tid, skal du klikke på Bekræft tid for at afslutte bestillingen.

Der fremkommer herefter en boks, hvor det oplyses at reservationen er foretaget. Den skal du godkende.
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Mine tider – Ret/slet
I Mine tider finder du oplysninger om den bestilte prøvetagning.
Du kan rette eller slette den bestilte tid i funktionen Ret eller Slet.
Ret:
Klikker du på Ret vil reservationen starte på ny.
Fremgangsmåden er den samme som ved Bestil tid.

Slet:
Klikker du på Slet fremkommer en dialogboks, hvor du skal tage stilling til
om tidsbestillingen skal slettes.
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Mine bestillinger
I Mine bestillinger vises eventuelle Fremtidige prøver.
Ved klik på sundhed.dk er det muligt at se svar på tidligere prøvetagninger.

Mine oplysninger
Her kan du se dine oplysninger med navn, CPR-nummer, adresse, mobilnummer og e-mailadresse.
Navn og CPR-nummer kan ikke rettes.

7

