Telefonisk tidsbestilling og receptfornyelse
Dagligt via sekretariatet efter kl 9. Se detaljer på
bagsiden af denne brochure.
Du kommer lettest igennem, hvis du undgår at ringe
omkring åbningstid.
Ved bestilling af tid til konsultation vil vi gerne,
meget kort, vide hvad det drejer sig om, så lægen kan
forberede sig.
Bestil tid i så god tid som muligt. Og husk at melde
afbud, hvis du bliver forhindret.
Receptfornyelse af fast medicin sker lettest udenfor
lægernes konsultation via personalet.
Dog skal receptfornyelse af afhængighedsskabende
medicin altid ske ved kontakt til læge.
Telefonkonsultation
Hvis du vil tale med lægerne, kan du ringe mellem 8
og 9 hver dag. Det kan være om akut opstået sygdom,
forværring af kendt sygdom, prøvesvar, planlægning
af undersøgelser og behandling...
Konsultation
Kun efter aftale.
Planlagte konsultationer kl. 9.00 til 15.45.
Normalt er der sat 15 minutter af til en konsultation.
Vi gør vores bedste for at overholde tiderne, men
planen kan væltes af uforudsete problemer eller akut
sygdom. Der kan derfor opstå ventetid, men yderst
sjældent mere end 15-30 minutter.

Akut konsultation
Aftales med lægerne mellem 8 og 9.
Konsultationerne sker kl. 10.30-12. Behovet
for akut konsultation er meget varierende,
hvorfor der ofte kan blive nogen ventetid, men
alle kommer til. Afhængigt af sygdommens art, kan
konsultation ske ved sygeplejerske eller læge.
Sygdom opstået senere på dagen ses i muligt
omfang.
Sygebesøg
Sygebesøg aftales i lægernes telefontid.
Blodprøver
Altid efter aftale.
Blodprøver tages om morgenen 8.00-9.00 og i mindre
omfang frem til vi får afhentet blodprøver omkring kl
13.30.
Du får en mødetid om morgen mellem 8.00 og 8.30.
Du kommer til efter tur og kan regne med at være
ekspederet senest kl. 9.
Næsten ingen prøver kræver specielle forberedelser.
Hvis du skal faste, skal vi nok gøre opmærksom på
det.
Mange prøver der er ordineret fra hospitaler og
speciallæger kan tages hos os. Vi sørger så for, at
resultaterne fremsendes til de rette steder.
Du skal sørge for at vi ved hvilke prøver der skal tages
senest dagen i forvejen, da disse prøver ofte kræver
ekstra tid til papirarbejdet.

Sygeplejerskekonsultation
Kun efter aftale
8.15-10 og 13.30-15.30 (onsdag til 17.45).
Konsultation vedrørende kroniske sygdomme, fx
blodtryk, sukkersyge og rygerlunger, sker som
hovedregel således at sygeplejerskerne varetager de
løbende kontroller og lægerne varetager årskontrol.

Vaccination
Vi giver alle former for udlandsvaccination og
naturligvis børnevaccinationer.
Vaccination sker efter aftale.
Rådgivning og vaccination varetages af
sygeplejerskerne.

Aftenkonsultation
Onsdag kl. 15-17.45.
Forbeholdt patienter, som ikke kan komme på
andre tidspunkter.

Tolk
Har du svært ved at gøre dig forståelig på dansk, har
du måske brug for en tolk.
Tolk er gratis, når bestilling sker gennem os.

Sundhedskort
Husk altid sundhedskortet ved henvendelse til
lægen.
Det er dit bevis for, at du har ret til at modtage
lægehjælp uden betaling og vores bevis for at du har
været hos os.
Hvad laver vi?
Mange forskellige ting: Hjertediagrammer,
allergiudredning, samtaleterapi, øreskylning,
lungefunktionsundersøgelser, akupunktur,
rygestopundervisning, kostvejledning, vorter,
småoperationer, sårbehandling...
Kontakt via internet
Du kan via vores hjemmeside www.farumlaege.dk
1. Bestille tid til konsultation
2. Forny recept
3. Foretage en e-mail-konsultation
Du kan også her læse mere om, hvordan vores klinik
fungerer.
Mailkontakter ekspederes snarest, inden for 5
arbejdsdage.
Brug derfor aldrig mail ved akut behov for
lægekontakt.
Ventetider
Uanset hvad vi gør, vil der altid kunne forekomme
ventetid.
Men du vil næsten altid kunne få en planlagt tid
indenfor 5 arbejdsdage.
Hvis du ønsker at tale med en bestemt læge, kan der
dog forekomme længere ventetid.
Mandag har vi mest travlt.
Bestil medicin og tid hos personalet, ikke i lægernes
telefontid.
Brug mulighederne for kontakt via internet til
rutineopgaverne.
Kom til tiden og respektér at der som standard er sat et
kvarter af til en konsultation.
Tag en bog med :-)

Afbud
Udeblivelser uden afbud forekommer desværre
adskillige gange dagligt og er med til at forlænge
ventetiden på en konsultation.
Husk derfor altid at melde afbud!
Det kan ske med opringning på vores almindelige
telefonnummer, men også med sms eller til
telefonsvarer på vores ”afbudstelefon” 20851745.
Der kan ikke gives andre beskeder på dette nummer.
Afbud på mail skal ske senest dagen før du har tid.
Akuttelefon
Når telefonen er lukket i åbningstiden kl. 8-16,
kan du ved akut behov for lægekontakt
alligevel altid ringe til os på 2374 3186
Fredag eftermiddag
Lægerne i Farum varetager på skift akut opstået
sygdom fredag 12-16. Hvis det ikke er os selv, giver
vi besked på telefonsvareren om hvem der har vagt.
112
Er du alvorligt syg og mener du har brug for akut og
hurtig lægehjælp, ringer du 112.
Når vi har lukket

Hvis du bliver syg og mener du behøver hjælp,
ringer du 1813 (Akuttelefonen).
1813 findes kun i region Hovedstaden. I alle
andre regioner kontakter du lægevagten.

Lægehuset Farum Midtpunkt
Nygårdterrasserne 204
3520 Farum
Tlf:
4495 4545
Afbud: 2085 1745
Åbningstider
Mandag: 9-16
Tirsdag: 9-16.
Onsdag: 9-12 og 15-18. Lukket 12-15
Torsdag: 9-16
Fredag: 9-12
Mandag, tirsdag og torsdag er døren åben, men
der er ingen ekspedition 12-13.
OBS: Der er ingen ekspedition onsdag efter 16.
Alle dage pause 10.15-10.30
Telefontider
Lægekonsultation 8-9.
Alle andre henvendelser 9-12 og 13-14. Dog ikke
fredag 13-14
Elektronisk kontakt
www.farumlaege.dk

Ring 112 ved behov for akut og hurtig
lægehjælp.
Med venlig hilsen
Læger og personale

Ring 1813 ved behov for sundhedshjælp. når vi
har lukket.

Velkommen til Lægehuset Farum Midtpunkt
Vi er 4 praktiserende læger i kompagniskab: Mya
Kiersgaard, Tyge Fogh, Vibeke Ottung og MarieLouise Oxhøj.
Medarbejdere i klinikken er sekretærerne Bente
Johannsen og Lisbeth Adser og sygeplejerskerne
Anette Jeppesen og Pia Dræby.
Lægehuset deltager i uddannelsen af kommende
praktiserende læger, derfor vil der næsten altid være
en læge under uddannelse hos os.
At lægehuset er et kompagniskab betyder, at du som
patient er tilmeldt alle læger i lægehuset. Alligevel kan
du vælge altid at konsultere den samme læge, blot du
gør opmærksom på, hvem du vil have tid hos ved
tidsbestilling.
Ved akut sygdom, som kræver konsultation samme
dag, vil det dog blive hos den læge, der har tid.
Du kan på de følgende sider læse mere om hvordan vi
arbejder og hvad vi kan tilbyde.
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