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Du skal vælge lægepraksis
Din nuværende lægepraksis, xxx, skal have reduceret antallet af
patienter pr. xx.xx.xxxx. Du skal derfor vælge lægepraksis.
Din nuværende lægepraksis, xxx, opløser kompagniskabet pr.
xx.xx.xxxx. Du skal derfor vælge lægepraksis.
Din nuværende lægepraksis, xxx, ophører med virkning fra
xx.xx.xxxx. Du skal derfor vælge ny lægepraksis.
Du kan vælge mellem én af følgende lægepraksis:
X
eller
Y
Valg af lægepraksis kan foretages fra den xx.xx.xxxx kl. 10 til og
med den xx.xx.xxxx.
Der vil være plads til alle patienter tilmeldt det nuværende xxx, hos
en af de to nye praksis.
Valg af lægepraksis registreres i den rækkefølge valget foretages.
Bliver en lægepraksis fyldt inden xx.xx.xxxx (dato = frist for det
gratis lægevalg), vil du ikke længere kunne tilmelde dig denne, men
må vælge en anden lægepraksis.
På Borger.dk kan du se, hvilke lægepraksis du kan tilmelde dig.
Hjemmesiden viser dine aktuelle valgmuligheder og opdateres
løbende.
Vær opmærksom på, at valg af lægepraksis kun er gebyrfrit hvis du
vælger med virkning pr. xx.xx.xxxx..
Du beholder din nuværende lægepraksis indtil xx.xx.xxxx.
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Sagsnr.
Side 1

Du skal vælge lægepraksis elektronisk med Nem-Id via
www.borger.dk eller din kommunes hjemmeside.
Hvis du oplever problemer med at logge på hjemmesiden Borger.dk,
kan det skyldes, at mange forsøger at vælge lægepraksis samtidig.
Hav tålmodighed og prøv at logge på siden igen lidt senere.
Har du ikke mulighed for at vælge lægepraksis elektronisk, skal du i
stedet henvende dig til din kommune. Valg af lægepraksis kan ikke
ske ved henvendelse til Region Midtjylland.
Du har mulighed for at vælge en anden lægepraksis end de
ovenstående. Du kan på www.borger.dk eller www.sundhed.dk se
hvilke lægepraksis, du har mulighed for at blive tilmeldt.
Side 2

Hvis du ikke inden den xx.xx.xxxx. har valgt lægepraksis, tildeler
kommunen dig en af de to nævnte lægepraksis.
Journal
Din journal vil automatisk blive overført til din nye lægepraksis.
Hvis du ikke ønsker din journal overdraget til din nye lægepraksis,
kan du i forbindelse med dit valg af lægepraksis afkrydse i "Min læge
skal ikke have overdraget journal". Din journal vil herefter blive
overført til og opbevaret hos Sundhedsstyrelsen ved embedslægeinstitutionen, Tilsyn og Rådgivning Nord.
Sundhedskort
Dit nye sundhedskort vil blive sendt til dig med posten. Dit gamle
kort skal klippes itu efter xx.xx.xxxx.
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