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Velkommen som patient hos Aarhus Reumatologiklinik 
 
 

Som ny patient i klinikken bedes du være opmærksom på: 
 

 Vi anbefaler, at du afsætter god tid til konsultationen, da der kan 
forekomme forsinkelse. Sørg derfor også for at have god tid på en evt. 
parkering, eller alternativt brug en parkeringsapp, hvor du kan forlænge 
din parkering via telefonen. 
 

 Der er ikke parkering tilknyttet klinikken. Parkeringsmuligheder tæt på 
klinikken indbefatter Bruuns Galleri Parkeringshus og Scandinavian Center 
Parkering. 
 

 Din konsultation centreres om den problemstilling, som er beskrevet i 
henvisningen fra din egen læge. Andre problemstillinger kan ikke forventes 
varetaget i samme forløb, men vil kræve en ny henvisning fra din egen 
læge. 
 

 Hvis det er relevant, sætter vi os ind i din sygehistorie ved opslag i din 
Sundhedsjournal. Det er for at kunne hjælpe dig bedst muligt. Hvis du ikke 
ønsker dette, bedes du straks gøre os opmærksom herpå. 

 
 Inden din første konsultation bedes du oprette dig som bruger på vores 

Patientportal. Du finder link til Patientportal på vores hjemmeside, 
www.aarhusrk.dk. På Patientportal kan du se dine planlagte tider, og 
korrespondance mellem dig og klinikken er mulig via E-konsultation.  

 
 Bliver du forhindret i at møde op, bedes du melde afbud hurtigst muligt, og 

senest to dage før din aftalte tid. Du kan melde afbud døgnet rundt på 
vores telefonsvarer på tlf. 86 19 19 18 eller ved at skrive til os i en  
E-konsultation via Patientportal. 
 

 Udeblivelse uden rettidigt afbud vil medføre et udeblivelsesgebyr på 250 kr. 
 

 Hvis du har spørgsmål til dit besøg, er du altid meget velkommen til at 
kontakte klinikken. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Aarhus Reumatologiklinik 
Park Alle 15, 4. tv.  
8000 Aarhus C 
Tlf.: 86 19 19 18 

https://www.parkeringsinfo.dk/parkering-aarhus/parkeringshus.asp?s=Bruuns-Galleri-parkeringshus-Aarhus
https://www.scandinavian-center.dk/parkering/
https://www.scandinavian-center.dk/parkering/
https://patientportal.egclinea.com/?id=203
http://www.aarhusrk.dk/
https://patientportal.egclinea.com/?id=203

	Velkommen som patient hos Aarhus Reumatologiklinik
	Som ny patient i klinikken bedes du være opmærksom på:

