
Efter myndighedernes udmelding om genåbning af dele af samfundet, har jeg valgt at gen-

åbne for fysiske konsultationer fra og med onsdag den 22. april 2020. 

Jeg kommer til at gennemføre færre samtaler end jeg plejer, da der skal afses ekstra tid til 

hygiejne foranstaltninger imellem samtalerne. 

I er rigtig mange som venter på at komme til samtale, og derfor er arbejdspresset på mig, 

meget stort, I må derfor forvente at komme igang over en længere periode, og med 

længere intervaller imellem samtalerne. 

For at jeg kan danne mig et overblik over hvordan genåbningen kan forløbe i klinikken, vil 

jeg bede jer om at melde tilbage til mig. Du skal forholde dig til om:

A) Ønsker du at genoptage eller starte fysiske konsultationer under forudsætning af 

restriktioner som fremgår nedenfor?

B) Ønsker du at gennemføre samtale via telefon eller videosamtale på Sundhed.dk ?

C) Ønsker du at udskyde samtalen til et senere tidspunkt?

D) Ønsker du helt at afmelde vores aftale?

Konsultationerne vil dog indtil videre foregå under følgende restriktioner:

1.Såfremt du, eller nogen i din husstand har symptomer på smitte, er fysisk møde ikke 

muligt (alternativt kan jeg tilbyde telefonisk møde eller møde over internettet.)

2. Hvis du er i risiko gruppe anbefaler jeg at samtaler aflyses eller gennemføres telefonisk 

eller på video via Sundhed.dk

3.Umiddelbart før konsultationen vil jeg bede dig have vasket hænder / desinficeret dem, 

hvilket jeg også vil have gjort.
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4.Du vil blive venligt modtaget, men uden den sædvanlige hilsen med at give hånd eller 

lignende fysisk berøring. Det samme er gældende under og ved afslutning af 

konsultationen.

5.Under konsultationen vil der hele tiden være en afstand mellem os på minimum 1,5 

meter.

6.Umiddelbart efter konsultationen vil jeg opfordre til gentagelse af håndvask /

desinficering. 

7. I det omfang det kan lade sig gøre vil jeg tilbyde “walk and talk” konsultation, altså 

samtaler under åben himmel, med behørig afstand.

8. Hvis vejret tillader det, vil samtaler kunne gennemføres udendørs i min have. 
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