
 Er du kommet til skade 
 og har brug for hjælp?

Ring 70 11 07 07
               — eller til egen lægeLæs mere på: rsyd.dk/laegeogskadevagt

Du skal kun ringe til lægevagten, hvis du bliver akut syg, og din egen læge har 
lukket. Lægevagten skal f.eks. ikke kontaktes ved behov for fornyelse af recepter.

Ring kun 112 ved livstruende sygdom og skade.

Er du 
blevet syg?

Lægevagten vil hjælpe dig  
ved at:

• bestille tid til dig i lægevagten/ 
 tage på hjemmebesøg

• bestille tid til dig på skadestuen/ 
 skadeklinikken

• bede dig kontakte egen læge

• ringe 112

• eller give dig et godt råd

— så tag kontakt til egen læge.  
Når din egen læge har lukket,  

kan du ringe til lægevagten 
på telefon 70 11 07 07.



Ring 70 11 07 07  
— eller til egen læge

Sygeplejersken/lægen, der besvarer 
70 11 07 07, vil hjælpe dig ved at:

• bestille tid til dig på skadestuen/ 
 skadeklinikken

• bede dig kontakte egen læge

• ringe 112

• eller give dig et godt råd

Du kan også kontakte egen læge i 
åbningstiden for at få behandling  
af skader.

Er du kommet
til skade?

Fra den 1. april 2014 skal du ringe, før du tager på en af regionens  
skadestuer eller skadeklinikker.

Du skal ringe på telefon 70 11 07 07 — og det kan du gøre døgnet rundt. 
Det er samme nummer, som du allerede nu bruger, når du skal have fat 
i lægevagten.

Nummeret 70 11 07 07 får således to funktioner:

• på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00 får du hjælp til skader  

• på alle andre tidspunkter får du hjælp til både skader og akut sygdom 

Du kan fortsat også kontakte din egen læge i åbningstiden for at få 
behandlet skader.

Det er en aftale mellem regionerne og regeringen, der gør, at du nu skal 
ringe, inden du tager på skadestue eller skadeklinik. Målet er at give dig 
den bedst mulige behandling og nedbringe den generelle 
ventetid på skadestuer.

Vi håber, at du vil huske at ringe, før du tager på skadestuen  
— vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig.

Med venlig hilsen
Region Syddanmark

Kære borger 
i Region Syddanmark


