Adgang til brug af
privatklinikken

SÅDAN BENYTTER DU VOR KLINIK
Du kan få adgang til klinikkens specialister, konsultation, hjemmebesøg og tillægsbehandlinger hvis du
kontakter klinikken ved at ringe til Patientservice på
5353 0909 i vor åbningstid (kl. 8.00-15.30 mandag til
torsdag på hverdage).

medicinering - eller ved ordination af cannabis til
medicinsk formål - er der endda lovbestemte krav til, at
du skal give fremmøde til konsultation hos lægen en
gang om måneden, for at dine recepter lovligt kan
fornyes.

Din konsultation koster 995 kr.

En ny abonnementsperiode er altid kun på 30
kalenderdage. Du kan altid bringe dit abonnement til
ophør inden der er gået 2 uger af din nye
abonnementsperiode, og dermed fritages du for
betaling i opsigelsesmåneden.

Særlig fordelagtig abonnementsordning
Patienter der vælger at gå i fast behandling på vor
klinik kan vælge brug af vor favorable abonnementsordning hvorved du får adgang til brug af alle
klinikkens funktioner, men til en fast månedligt pris du
kender på forhånd, så du aldrig skal være nervøs for at
søge hjælp og bistand på klinikken på grund af de
ekstra omkostninger det kan udløse.
Som abonnent kan du få telefonisk hjælp- og bistand
fra vort sundhedsfaglige personale; receptfornyelse;
lægefaglig telefonisk bistand; - samt adgang til lægefaglig konsultation ved fremmøde. Ved visse typer af

Vælger du at opsige efter der er gået 2 uger af din
abonnementsperiode, må du betale abonnement for
den måned hvori opsigelsen finder sted.
Opsiger du ikke abonnementet løber det automatisk
videre indtil du opsiger det.
Såfremt du ikke har brug for abonnement efter dit
første besøg, kan du altid anvende vor klinik ved at
bestille tid hos Patientservice.

Prisen på brug af klinikken fremgår af prislisten på næste side.
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Uden
abonnement

Priser i kr.

Med
abonnement

Ved første konsultation på klinikken
Visitation & Lægefaglig
Konsultation
995

995

Efterfølgende Konsultation
Lægefaglig Konsultation
1.550
Konsultation, Video kald
1.200

Akupunktur
Blokade
TENS (incl. instruktion &
hjemlån af udstyr):

Hovedstadsområdet

Tillægsbehandlinger
550
550
1.100

0
0

550
550
Depositum:
550

Kørselstillæg for hjemmebesøg
995

995

Betaling for Abonnement 30 kalenderdage
Betaling for 30
kalenderdage

-

995

Adresse

Patienttelefon

Smerteklinikkerne A/S

(+45) 5353 0909

Gammel Strand 42, stuen
1202 København K

Email
info@smerteklinikkerne.dk

