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Til patienten
Du er blevet henvist til eller kommer til samtale i

SPECIALLÆGEKLINIKKEN FOR MEDICINSKEHORMONLIDELSER
Vodroffsvej 56A, st. 1900 Frederiksberg C
v/speciallægerne dr.med. Klaus KØLENDORF og professor dr.med. Jens FABER

Information om klinikken finder du på www.hormonlidelser.dk
Her finder du informationer om bl.a. hvem vi er, hvilke sygdomme vi udreder for og behandler, hvordan
man bliver henvist, eller kan komme som selvbetaler, via Sundhedsforsikring eller på anden måde.
Ud over denne information eller som supplement vil vi gerne informere om følgende:
Hvem har ansvaret for dig i forløbet?
Når du modtager en henvisning til undersøgelse/behandling her i klinikken er det henvisende læges ansvar
at behandle dig ved akut opstået sygdom/forværring i eksisterende sygdom, indtil du har været her i
klinikken første gang. Herefter har vi ansvaret for den sygdom, du er blevet henvist for.
Det typiske forløb:
Du kommer til samtale i klinikken.
Du opfordres til og er meget velkommen til at tage bisidder med (f.eks. familie medlem). Dette øger
erfaringsmæssigt forståelsen for, hvad vi siger og planlægger.
Her skal du give tilsagn/afslag på informeret samtykke, dvs om vi må udveksle dine helbredsoplysninger
med andre, og oplyse telefonnummer og e-mail.
Du vil blive spurgt om du lider af allergi overfor medicin. Afhængig af behov (bedømt ud fra henvisning fra
egen læge) får du målt hjertediagram, blodtryk og blodsukker af sundhedspersonalet, før konsultation hos
speciallægen.
Ved første samtale lægges der en plan for udredning og behandling af din sygdom, hvilket typisk inkluderer
at du får tider til blodprøver og andre undersøgelser samt evt. ny samtale efterfølgende. Som
udgangspunkt bliver du efter én/flere konsultationer afsluttet til egen læge igen, eller henvist til anden
behandler (f.eks. hospital).

2/2 generel information
Hvis det trækker op til et mere langvarigt forløb, kan du fortsætte som patient i klinikken efter ny
henvisning fra egen læge (en henvisning gælder for 6 konsultationer). Ofte vil dette dog først ske således at
egen læge har haft behandler ansvaret for dig i en periode.
Egen læge bliver informeret løbende om forløbet, vore overvejelser med hensyn til diagnoser og
behandling, således at du altid kan kontakte egen læge med henblik på en uddybende samtale, hvis der er
behov herfor.
Ved afslutning herfra bliver både du og egen læge nøje informeret om plan for undersøgelse/behandling
fremadrettet. Kopi af journal og laboratorieresultater kan udleveres.

Kontakt til klinikken:
Telefon tider, hvor man kan kontakte klinikkens sekretær: tirsdag-torsdag mellem kl 9 og 10 og på klinik
dage, hvor KK er til stede, mellem klokken 8 og 12 på telefon: 3536 1081
Akut telefon udleveres i helt særlige tilfælde.
Mail kontakt:





Er du patient hos Klaus Kølendorf: www.hormonlidelser.dk
Er du patient hos Jens Faber: faber@hormonlidelser.dk

Vi tilstræber at læse mails 2-3 x per uge bortset fra ferierog svarer løbende på henvendelser.

Klagemuligheder:
Du kan klage til patientombuddet, hvis du mener, at lægen/klinikken ikke lever op til dine forventninger. Du
kan hente information om dette på patientombuddets hjemmeside www.patientombuddet.dk

Med håbet om et godt samarbejde,
Klaus Kølendorf

Jens Faber

Speciallæge, dr.med.

professor, speciallæge dr.med.

