Husk venligst at medbringe dit gule
sundhedskort

TIDSBESTILLING
til prøvetagning
AK-Klinikken
NÆSTVED SYGEHUS
SLAGELSE SYGEHUS

www.blodprøvetid.dk
Næstved Sygehus
AK-Center/AK-Klinik
Bygning 32
Herlufsvænge 14 C, stuen
4700 Næstved

Slagelse Sygehus
AK-Klinik
Fælledvej 5, indgang 5
4200 Slagelse

Version 2 *Juni 2015* AK-Centret, Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved-Nykøbing F-Slagelse

Hjemmesidens adresse på internettet er:

Ønsker du at ændre tidspunktet, kommer du tilbage til kalenderen ved at
vælge Ret i højre side.

www.blodprøvetid.dk
Afslut med Bestil nu
I venstre side findes flere menupunkter med nyttige oplysninger du kan
anvende.
Her vælger du: Online Tidsbestilling.
Du har nu mulighed for at bestille, se eller aflyse tidsbestilling.

Hvordan bestiller jeg tid?
Vælg: Bestil tid
Herefter ser du ”Log ind”-siden.
Vælg: Gratis Log ind.
• Under Gratis Log ind indtastes cpr-nummer og selvvalgt
personlig adgangskode. Det er vigtigt, at du ikke logger ind
med NEM-ID.
• Første gang du bruger systemet, skal du oprette dig, som
bruger. Du bliver bedt om at angive dine personlige
oplysninger og oprette adgangskode via Tilmeld dig.

Hvis du fortryder den tid du har bestilt skal du
Benytte Online Tidsbestilling → Aflys tid

Hvor skal jeg møde og hvad gør jeg, når jeg kommer?
Næstved Sygehus:
AK-Centret/AK-Klinik, Herlufsvænge 14 C, Bygning 32.
Tag plads i venteværelset. Vi kalder dig ind, når det er din tur.
Slagelse Sygehus:
AK-Klinik, fra Fælledvej 5, indgang 5.
Tag plads i vores venteværelse. Vi kalder dig ind, når det er din tur.

OBS!
Der SKAL bestilles tid inden du møder op i AK-Klinikken

Klik på Vælg afdeling:
- AK-Klinik Næstved/Slagelse
Dernæst skal du vælge konsultationstype
• Vælg AK-Klinik Næstved (hvis du tilhører Næstved Sygehus).
• Vælg AK-Klinik Slagelse (hvis du tilhører Slagelse Sygehus).
Nedenfor vises derefter kalender og ledige tidspunkter. Via kalenderen
skal du vælge måned, dato samt det tidspunkt du ønsker at få taget
prøven. Kun på dage, vist med mørkegråt, er der ledige tider.
Når du har fundet en tid der passer og har trykket Fortsæt, skal du
vælge at få sendt bekræftelse på mail eller sms (sms koster 4 kr.) Du
kan også vælge at skrive en kommentar til os.

VEL MØDT
Vi glæder os til at se dig.

Husk venligst dit sundhedskort

