Velkomstbrev
Vi kan se, at du er blevet tilmeldt som patient hos Lægerne i Holkegade.
Vi vil gerne byde dig velkommen og introducere
dig til klinikkens rutiner.

Hvem er vi?
Klinikken ejes i fællesskab af lægerne Lars Kensmark, Thorbjørn Haslund og Sarah Dalskov. Som
patient er du tilmeldt hos alle 3 læger. De fleste patienter vælger deres ”favorit læge”, men du kan
også skifte, alt efter hvilket problem du kommer med. Vi er ikke konkurrenter og ser ikke skævt til
patienter der skifter mellem lægerne.
Udover de 3 læger kan du møde Ditte Jakobsen, Helle Sanggaard og Signe Madsen i telefonen.
Til blodprøver og kontroller møder du sygeplejerske Anne Kensmark, og Bio-analytiker Annette
Hansen. Jordemoder Mette Sloth tager sig af graviditetsundersøgelser, celle-prøver, blodprøver og
en del andet.
Derudover har vi ofte en yngre læge under videreuddannelse, der typisk arbejder i klinikken i 6
måneder samt sygeplejerske Elsebeth Lundgreen der hjælper med blodprøver på udvalgte dage.
Tid samme dag:
Vi praktiserer konceptet "Tid samme dag". Dvs du får tid den dag du ringer. Telefonerne åbner kl.
8.00 eller du kan booke via Lægevejen. dk fra dagen før kl. 16.00. Der er visse undtagelser bla
kronikerkontroller ( Diabetes , forhøjet blodtryk osv) Se Holkegade. dk for detaljer.
Telefontid:
Telefonerne er åbne dagligt til kl. 12.00. Herefter kun for akut opstået sygdom. Hvis du er alvorligt
syg kan du trykke ”stjerne” og komme foran i telefonkøen.
Email:
Via Lægevejen.dk kan du med dit Nemid logge ind og sende e-mail med korte spørgsmål til lægen,
sygeplejersken eller sekretæren.
Lægevejen.dk:
Her kan du booke tider, bestille recepter på fast medicin og stille korte spørgsmål pr mail.
Recepter:
Recepter på fast medicin laves med flere udleveringer, så du har til et år ad gangen og fornyes ved
årskontrollen. Ellers kan det bestilles via Lægevejen.dk. Evt. ved telefonisk henvendelse. Hvis du
får stærk smertestillende medicin eller beroligende medicin, beder vi dig komme til en konsultation
mhp. aftaler omkring receptfornyelser.
Kroniske lidelser:
Kroniske sygdomme som fx: sukkersyge, forhøjet blodtryk, KOL, depression og knogleskørhed
kontrolleres med faste intervaller. Som oftest ved en årskontrol i din fødselsdagsmåned (diabetes
kontrolleres hyppigere). Årskontrollen starter hos sygeplejersken, der tager blodprøver, blodtryk,
hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelse osv. Når resultaterne foreligger gennemgås de hos en
læge og eventuelle ændringer i medicin osv. foretages.
Se evt. klinikkens hjemmeside: Holkegade.dk eller Facebookside: Lægerne i Holkegade.
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