Information om:

Blodprøver, børn
Klinisk Biokemiske afdelinger, Region sjælland
ningstid og trække et nummer,
som I bliver kaldt ind efter. Oplysninger om, hvordan I finder
åbningstider, kan du se i afsnittet ”Hvor foregår undersøgelsen?”.
Henvisning
Hvis dit barn skal have taget
blodprøver, skal I have en henvisning fra egen læge, speciallæge, sygehusafdeling eller ambulatorium. Som regel får vi sendt
en elektronisk henvisning til
laboratoriet. Hvis ikke skal du
selv medbringe henvisningen.
Hvor foregår undersøgelsen?
Blodprøver og ekg foregår i de
Klinisk Biokemiske ambulatorier
på regionens sygehuse, sundhedscentre, akut- og
sundhedshuse samt bylaboratorier.

På internetadressen:
http://www.regionsjaelland.dk/
blodproeve

Kan du få et overblik over.
hvor du kan få taget blodprøver i Regionsjælland samt
oplysninger om åbningstider,
tidbestilling, adresser m.m.
kan du finde på internettet:
Skal jeg bestille tid?
Du/I har mulighed for at få taget
blodprøver/ekg både med og
uden tidsbestilling.
Tidsbestilling

Du kan finde oplysninger om
tidsbestilling under de enkelte blodprøvertagningssteder
på
http://www.regionsjaelland.dk/
blodproeve
Uden tidsbestilling
Har du ikke bestilt tid, kan I
møde op i ambulatoriets åb-
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Forberedelse
Børn kan bruge et plaster med
lokalbedøvende middel/creme
(EMLA plaster), som bedøver
hudens overflade.

mindst 8 timer før prøven
skal tages.
• Barnet må gerne drikke 1-2
glas vand.
• Barnet må indtage livsvigtig
medicin, som sædvanlig,
med mindre andet er aftalt
med lægen.
Til undersøgelsen ” Fastende
Glukose” (diagnostisk glukose)
skal barnet hvile i 15 minutter
inden prøvetagningen.

BEMÆRK! EMLA plaster må
ikke anvendes til for tidligt fødte
børn (født før 37. svangerskabsuge) og før barnet har opnået
normalvægt. Børn 0-2 måneder,
højst 1 plaster eller 1 gram
creme. Børn 3-11 måneder, højst
2 plastre eller 2 gram creme.

Urinprøver
Ved henvisningen får du/I besked om, der skal afleveres en
almindelig urinprøve eller den
skal opsamles over en periode.
Hvis der skal opsamles urin over
en periode vil du/I få en særlig
vejledning.

Følg brugsanvisningen i pakken,
når du sætter EMLA plastret på.
• Plastret skal sidde i mindst 1
time, hvorefter plastret fjernes (kan med uændret virkning sidde i op til 5 timer).
• EMLA plastret skal fjernes
15-30 minutter inden blodprøven tages.
• Bedøvelsen varer i mindst
60 minutter efter at plastret
er fjernet.

OBS! Du må ikke bruge beholdere fra hjemmet til din
urinprøve. Har du ikke fået
udleveret urinbeholder skal
den købes på apoteket.

EMLA plaster kan købes på apoteket. Nogle ambulatorier anvender Xylocain-spray, som
alternativ.
Faste
Har du/I fået besked på, at barnet skal faste inden prøverne
tages, skal du være opmærksom
på følgende:
• Barnet må ikke spise, tygge
tyggegummi eller drikke
saft/the eller lignende i

Urinprøven skal afleveres
indenfor 1 time efter opsamling.
Svar på undersøgelsen
Resultaterne af undersøgelsen
sendes til den læge eller afdeling,
som har henvist jer. Aftal med
lægen eller afdelingen, hvordan
og hvornår I får svar på prøverne.

