
HJÆLP VED SYGDOM OG SKADE:
Er det alvorlig ulykke eller 
livstruende sygdom ? 
Ring 112

Haster det?
Hverdage kl. 8-16: Ring til egen læge.
Uden for lægens åbningstid:  
Ring til lægevagten på tlf. 70 11 31 31

Kan det vente ?
Ring til egen læge og bestil tid til
undersøgelse, fornyelse af recept mv.
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Ring ved sygdom og skade
Sådan skal du gøre, når du har brug for akut 
lægehjælp:

Er det alvorlig ulykke eller  
livstruende sygdom? 
Ring 112 ved alvorlig ulykke eller livstruende 
sygdom. Her får du kontakt til en sundhedsfaglig 
medarbejder, som sørger for, at du får hjælp.

Haster det?
Ved akut sygdom og skade skal du ringe først. 

Hverdage kl. 8-16: Ring til egen læge. 

På hverdage fra kl. 16 til 8 om morgenen samt  
weekend og helligdage skal du ringe til lægevagten  
på tlf. 70 11 31 31. 

Turister og borgere, som ikke har adgang til egen 
læge, kan kontakte lægevagten på tlf. 70 11 31 31. På 
hverdage kl. 8-16 er lægevagttelefonen bemandet 
med behandlersygeplejersker.

Har du brug for akut psykiatrisk hjælp, skal du ringe 
til din egen læge eller lægevagten, som kan henvise 
dig til en visiteret psykiatrisk modtagelse døgnet 
rundt. Psykiatrisk Rådgivningstelefon 78 470 470 
kan give dig råd og vejledning ved akut psykisk krise. 
Telefonen er åben hele døgnet.

Kan det vente? 
Ring til egen læge og bestil tid til  
undersøgelse, fornyelse af recept mv. 



RING FØRST 
Hvis du pludselig bliver syg eller kommer til 
skade, skal du ringe til din egen læge. Uden for 
lægens åbningstid skal du ringe til lægevagten. 
Ved alvorlige ulykker og livstruende sygdomme 
skal du ringe 112.

Læs mere på www.akut.rm.dk

Skadestue og akutklinik
Du skal altid ringe først

Grenaa Sundhedshus 
(Akutklinik 8-22 alle dage) 

Sygehusvej 17, stuen  

8500 Grenaa

Regionshospitalet Herning 
(Døgnåben skadestue) 

Gl. Landevej 61, indgang N  

7400 Herning

Regionshospitalet  
Holstebro  
(Skadestue 8-22,  

akutklinik 22-8) 

Lægårdvej 12, indgang V  

7500 Holstebro

Regionshospitalet Horsens 
(Døgnåben skadestue)

Sundvej 28A  

8700 Horsens

Regionshospitalet Randers 
(Døgnåben skadestue)

Skovlyvej 9, indgang B  

8930 Randers

Ringkøbing Sundhedshus 
(Akutklinik 8-22 alle dage)

Nørreport 18, indgang E 

6950 Ringkøbing

Regionshospitalet Silkeborg 
(Døgnåben akutklinik)

Falkevej 1N, indgang N, plan 1  

8600 Silkeborg

Skive Sundhedshus
(Akutklinik 8-22 alle dage) 

Kompagnigade 9 

7800 Skive

Regionshospitalet  
Viborg 
(Døgnåben skadestue)

Heibergs Allé 5B, indgang B  

8800 Viborg

Samsø Sundheds-  
og akuthus 

(Døgnåben akutklinik)

Sygehusvej 26  

8305 Samsø

Aarhus Universitethospital 
(Døgnåben skadestue)

Palle Juul-Jensens 

Boulevard 161, indgang J 

8200 Aarhus N

3159 DK - 0618

www.akut.rm.dk


