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Regionshospitalet Gødstrup
Ringkøbing Sundhedshus
Ortopædkirurgisk Klinik,
Regionshospitalet Gødstrup
Gødstrupvej 43, 7400 Herning

Testine Test
175 Testvej
9999 Testby

Kære Testine Test
Vi har 2. april 2019 modtaget en henvisning fra Lægehuset i
Testby.
Vi kan derfor tilbyde dig tid til Ortopædkirurgisk undersøgelse:

tirsdag d. 9. april 2019 kl. 10.15

2. april 2019
090910-0TT0
Test Test

Andre muligheder
Se hospitalernes ventetider på
www.mitsygehusvalg.dk

i Ortopædkirurgisk Klinik,
Ringkøbing Sundhedshus, Indgang E,
Nørreport 18, 6950 Ringkøbing

Det skal du gøre inden undersøgelsen
Brug tid på at udfylde det vedlagte skema.

119723318

Medbring din medicin
På hospitalet forebygger vi medicineringsfejl ved at anvende din
egen vante medicin, imens du er på hospitalet. Hvis det bliver
besluttet, at du skal indlægges til en operation på et senere
tidspunkt, vil en farmakonom gennemgå din medicin med dig.
Du skal derfor medbringe al din medicin i originalpakninger til
undersøgelsen.
Sådan foregår undersøgelsen
Du vil blive undersøgt af en ortopædkirurgisk læge, der
sammen med dig beslutter, hvilken behandling der er relevant
for dig. Besøget kan vare op til 2 timer, og der kan forekomme
ventetid.
Sådan gør du, når du kommer til hospitalet

Ret til hurtig udredning
Du har ret til at få undersøgt,
hvad du fejler, indenfor 30 dage
fra den dato, hvor vi modtog din
henvisning. Din tid ligger
indenfor 30 dage.
Læs om dine rettigheder
Læs mere om dine rettigheder
som patient på www.infoudredning.rm.dk

Vi har vedlagt et oversigtskort over, hvor du kan finde os, og
hvor du kan parkere.
Kom i god tid, da det kan være svært at finde en
parkeringsplads.

Giv besked, hvis du ikke kan komme
Du kan sende afbud med sikker mail til afdelingen på eBoks
eller borger.dk.
Hvis du ikke kan komme til aftalen, så ring til os så hurtigt som
muligt på 7843 7580. Så kan vi tilbyde tiden til en anden
patient.
Ring til os, hvis du har spørgsmål
Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 7843 7580,
hvis du har spørgsmål. Vi træffes bedst mellem klokken 08.00
og 14.00.
Får du det dårligere før aftalen, så kontakt din egen læge.
Med venlig hilsen
Test Test
Lægesekretær

