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P. Fruergaard og J. Launbjerg
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Der er lagt blodprøver ind i systemet til dig fra Hjertelægerne i Hillerød.
Du kan bestille tid til at få dem taget hos din egen læge eller på sygehuset – se venligst
nedenstående hvis du ønsker at få dem taget på sygehuset eller i murergade Helsingør.
Åbningstider for at få taget blodprøver Hillerød, Frederikssund og Murergade
(Helsingør)
Når du har fået en henvisning til at skulle have taget blodprøve eller EKG, skal du bestille
tid til prøvetagning, inden du møder op i ambulatoriet for blodprøvetagning.
Du kan kun få taget prøver i Hillerød, Frederikssund og Helsingør, hvis du
forudgående online har bestilt tid på www.blodproever.dk
Åbningstider
Alle ambulatorier for prøvetagning har lukket lørdage, søndage og helligdage.
Nordsjællands Hospital - Hillerød
Du kan kun få taget prøver her, hvis du forudgående har bestilt tid på www.blodproever.dk
Åbningstider i ambulatoriet (Husk at bestille tid):
Mandag - torsdag kl. 7.30 - 16.00
Fredag kl. 7.30-14.30
Find vej: Du kommer til vores ambulatorium via hovedindgangen, Dyrehavevej 29.
Nordsjællands Hospital - Frederikssund
Du kan kun få taget prøver her, hvis du forudgående har bestilt tid på www.blodproever.dk
Bygning 25, plan 2
Åbningstider i ambulatoriet (Husk at bestille tid):
Mandag - torsdag kl. 7.30 - 16.00
Fredag kl. 7.30-14.30
Sundhedshuset i Helsingør
Du kan kun få taget prøver her, hvis du forudgående har bestilt tid på www.blodproever.dk
Sundhedshuset i Helsingør, Murergade 5, har åbent for blodprøvetagning
man-, tirs-, tors- og fredag kl. 7.00-14.00
onsdag kl. 10.00-17.45
Har du ikke Nem-ID/Mit-ID kan du bestille tid telefonisk til alle ovenstående laboratorier
på telefon : 4829 4181. Telefontid mandag til fredag fra 10.00 til 14.30.

