FAST TILKNYTTET LÆGE PÅ PLEJECENTRET

Information til beboerne om ordningen

HVAD INDEBÆRER TILBUDDET?
Hjørring Kommune har indført en ordning, der giver dig mulighed for at
vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret.
Formålet med en læge, som er fast tilknyttet plejecentret, er at skabe
bedre kvalitet for beboerne, bl.a. gennem styrket kommunikation og
samarbejde mellem plejepersonalet og lægen.

HVEM FÅR TILBUDDET?
Alle beboere får tilbud om at vælge den læge, der er fast tilknyttet
plejecentret. Der er tale om en frivillig ordning, så du kan frit vælge at
beholde din nuværende læge, hvis du ikke ønsker at skifte til plejecentrets faste læge.

HVAD KOSTER DET AT SKIFTE LÆGE?
Det er gratis at skifte læge, hvis
•
•
•

din nuværende læge lukker sin praksis
din nuværende læges praksis deles i flere
du skifter læge i forbindelse med en flytning

Ellers koster det 195 kroner (2017) at skifte læge. Der skal ikke betales
gebyr ved skift til en læge der er fast tilknyttet til den sikredes plejehjem
eller lignende bolig.

HVORDAN VÆLGER JEG PLEJECENTRETS
FASTE LÆGE?
Hvis plejecentrets faste læge har åbent for tilmelding af nye patienter,
kan du vælge læge digitalt på borger.dk.
Hvis plejecentrets faste læge har lukket for tilgang, kan du kontakte
plejepersonalet, som hjælper dig med at blive tilmeldt lægen.

HVILKEN LÆGE ER TILKNYTTET PLEJECENTRET?
Bor du på Lynggården, kan du
tilknyttes Lægerne i Hirtshals

Bor du på Vikingbanke, kan du
tilknyttes Lægerne i Hirtshals

Bor du på Havgården, kan du
tilknyttes Lægerne Vestkysten

Bor du på Lundgården, kan du
tilknyttes Lægerne i Vrå

Bor du på Bålhøjcentret, kan
du tilknyttes Lægerne i Tårs

Bor du på Vesterlund, kan
du tilknyttes læge Dinah
Høngaard i Smutten

Bor du på Fynsgade, kan du
tilknyttes læge Louise Hjelm
i Smutten

Bor du på Vellingshøjcentret,
kan du tilknyttes Lægerne
Britta Christiansen og Anette
Engsig i Bjergby
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