Velkommen til Lægehuset Nørre Farimagsgade 33
Lægehuset er en kompagniskabspraksis med 4 læger
Derudover er der skiftende yngre læger og 3 sygeplejersker, der har egne
konsultationer.
Du bliver ikke umiddelbart knyttet til en fast læge, men er patient i hele
Lægehuset. Du kan altid ønske tid hos en af de læger der er på arbejde. Har
du en kronisk sygdom ( fx Type 2 diabetes, KOL, hjertesygdom, forhøjet
blodtryk ), bliver du tilknyttet fast læge og evt. sygeplejerske.
Lægehuset har ingen ventetid.
Vores tidsbestillingssystem hedder ”Tid Samme Dag” = TSD
Du kan bestille tid hos lægen på følgende måder:
Hjemmesiden www.33137086.dk
Bestil tid fra kl. 12 dagen i forvejen og indtil kl. 12, den dag du ønsker tid.
Hold øje med din mail og SMS. Det er den måde, du får besked om tidspunktet
for konsultationen.
Telefon 33137086
Ring til os på dagen, så tidligt som muligt, fra kl. 8 og senest kl. 12
Onsdag skal du ringe mellem kl. 13-16.
Enkelte typer af konsultationer skal bestilles i forvejen via aftalebogen eller hos
sekretæren. Bestil altid TSD, hvis det, du ønsker tid til, IKKE fremgår af
mulighederne i aftalebogen.
Alt dette kan du læse meget mere om på vores hjemmeside www.33137086.dk
I Lægehuset tager vi selv blodprøver og EKG, når det er aftalt med lægen i
forvejen.
Du kan skrive mail til lægen ved at klikke på brevikonet på vores hjemmeside
eller logge ind på www.emailkonsultation.dk
Har du ikke en kode, kan du anmode om det via hjemmesiden eller ringe til os.
Vi ved, at alt dette er helt anderledes end du har været vant til tidligere.
I sekretariatet gør vi alt for at svare på dine spørgsmål. Hvis vi ikke kan svare,
får vi en læge eller sygeplejerske til at ringe tilbage i løbet af dagen.
Vi glæder os til at byde dig velkommen fra den 1. august 2017
Med venlig hilsen
Læger og personale i Lægehuset

