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Vælg farveTil patienter og pårørende

Formål
Formålet med at have en patientansvarlig læge er at sikre høj kvalitet for netop dit forløb.
 
Vi ved, at når man møder en læge, man kender, så er det med til at skabe tryghed og sikkerhed for dig
og dine pårørende.
 
Hvad kan jeg forvente af min patientansvarlige læge?
Din patientansvarlige læge er den læge, der har det overordnede ansvar for, at dit forløb er sikkert og
trygt for dig og dine pårørende. Din patientansvarlige læge, er den læge, som du vil møde ofte i dit
behandlingsforløb.
 
Din patientansvarlige læge i Kræft Ambulatoriet har ansvar for:
• at tilrettelægge et sammenhængende forløb
• at der er lagt en plan for din behandling
• at dine ønsker og præferencer bliver tilgodeset og respekteret
 
 
Hvornår kan jeg forvente at møde min patientansvarlige læge?
Du møder din patientansvarlige læge ved 1. samtale i ambulatoriet, hvor du modtager et visitkort.
Herefter stiler vi mod, at du møder den samme læge ved en eventuel 2. samtale og ved samtaler i dit
forløb, hvor du skal have svar på undersøgelser eller have ændret på din behandlingsplan.
  
Du vil også møde andre læger, dette kan være under indlæggelse, ved akutte situationer, eller i
forbindelse med besøg under behandlingsforløbet, hvor det ikke er forventeligt, at der skal ændres på
din behandlingsplan. Når du er færdig med behandlingen og overgår til opfølgning, stiler vi mod, at du
møder din patientansvarlige læge ved hvert besøg i det første år. Herefter møder du andre læger, som
vil varetage din opfølgning under vejledning af din patientansvarlige læge.
 
  
Kontakt
Er du og dine pårørende i tvivl om noget eller har spørgsmål, er I altid meget velkomne til at kontakte
personalet i ambulatoriet, som vil være behjælpelig med eventuelle spørgsmål og/eller tage kontakt til
din patientansvarlige læge.
 
 


