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Kære Patient! 
 
Velkommen til vores internetbaserede konsultationssystem, 
hvorfra det er muligt at klare den mere rutinemæssige lægekontakt 
Via vores hjemmeside www.laegeklinikkenistoholm.dk kan du 
under menupunkterne e-mailkonsultation, tidsbestilling og 
receptfornyelse følge et link til www.lægevejen.dk og bestille tid til 
en konsultation, anmode om at få en eller flere recepter fornyet 
eller stille et kort spørgsmål til os.  
På vores hjemmeside vil der også stå andre vigtige informationer 
om lægeklinikken. 
 
Nedenfor ser du startbilledet på lægevejen.  
Det nemmeste er at klikke på det øverste blå felt og logge på med 
dit MitID. (Du skal ikke udfylde de øvrige felter) 
Hvis du vælger at logge på med brugernavn og adgangskode, som 
du kan få i klinikken, skal du hver gang bruge en engangskode, 
som bliver tilsendt på mail. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.lægevejen.dk/


 

Ved hjælp af en menu kan du vælge at: 
 

• Skrive en kort e-mail til os (Post) 

• Læse svaret fra os på din forespørgsel (Post) 

• Bestille tid til en konsultation på klinikken (Tidsbestilling) 

• Anmode om at få recepter fornyet (Receptfornyelse) 

• Rette i dine egne data (Indstillinger) 

 
Ved tidsbestilling vælger du region og derefter den ønskede 
klinik/læge fra listen. Der er kun visse tider til rådighed, og passer 
disse dig ikke, kan du kontakte klinikken/lægen telefonisk og bestille 
en tid.   

I akutte tilfælde skal du forsat ringe til klinikken eller til 
lægevagten udenfor åbningstiden. 
 
 
 
 
 

Receptfornyelse over e-mail gælder kun for fast medicin, det vil 
sige den medicin, der kommer frem i feltet ”anmodning om fast 
ordineret medicin” al anden medicin skal bestilles ved kontakt til 
lægen. 
 
E-mailkonsultation er tiltænkt korte spørgsmål, prøvesvar og 
lignende og besvares normalt indenfor 4 hverdage.  
 
Du må være forberedt på, at nogle spørgsmål kan være så 
omfattende at besvare eller kræver, at vi ser på dig. Vi vil i disse 
situationer bede dig aftale en konsultation eller kontakte os 
telefonisk i stedet. 
 
Når vi har besvaret en e-mailkonsultation, vil du modtage en e-
mail på den adresse, du selv har angivet, som fortæller, at du nu 
kan logge dig ind på www.lægevejen.dk og læse svaret fra os. 
 
Dette sker af sikkerhedshensyn, da privat e-mail normalt ikke kan 
anses for fortrolig.  
 
Vi håber, at du vil få glæde af denne mulighed. 
 
Med venlig hilsen 
Lægeklinikken i Stoholm 


