
Side  af 1 3

Spørgeskema til nye patienter hos Vestsjællands 
Øjenklinik Slagelse


Denne information omfatter kun patienter, der ikke tidligere har været hos Vestsjællands Øjenklinik 
Slagelse.


Tidligere forløb 
Hvis du har været ved andre øjenlæger, øjenafdelinger eller optikere inden dit besøg hos os, er det meget 
vigtigt, at du indhenter oplysninger derfra. 

Hvis du ikke får indhentet disse informationer, kan du risikere, at vi ikke kan lave en fyldestgørende 
vurdering. Det kan derfor være nødvendigt at give dig en ny tid, indtil vi har fået dine oplysninger fra 
øjenlæger og optikere. Dette vil derfor forsinke dit forløb og en eventuel behandling.

Her kan du læse om forløbet hos os: https://vsoks.dk/dit-forloeb-hos-vestsjaellands-oejenklinik-slagelse/


Tidsforbrug 
Du skal afsætte 2 timer til dit besøg.

Det er vigtigt, at du kan acceptere, at vi bruger noget tid på at lave et grundigt arbejde med dine øjne. 
Dette tager tid. Hvis du ikke føler, at du kan afse den fornødne tid som vi har brug for, kan du altid søge en 
anden øjenlæge.


Øjendrypning 
Fraset ganske enkelte tilfælde, vil alle nye patienter få dryppet deres øjne. Formålet er, at man lettere og 
mere grundigt kan lave fyldestgørende undersøgelser af dine øjne. Som bivirkning, bliver synet ringere og 
man bliver lysfølsom. Du må derfor ikke køre bil eller benytte personfarligt udstyr i 4 timer efter drypning.

Se nærmere: https://vsoks.dk/oejendrypning/


Udeblivelser 
Vi oplever dagligt udeblivelser uden afbud, hvilket er utroligt ærgerligt, da andre patienter kunne drage 
fordel af tiderne. Hvis du ønsker at aflyse din tid, skal du meddele dette senest kl. 8.00 på 
undersøgelsesdagen. Det kan gøres døgnet rundt på afbudstelefonsvaren (58 52 20 01 – tast 1 når 
telefonsvaren tilbyder denne mulighed). Du skal indtale dit navn, cpr. og den tid som du ønsker at aflyse. 
Du kan ikke bede om en ny tid på afbudstelefonen. Her skal du ringe i telefontiden og få en ny tid. 
Telefonsvaren besvares ikke.

Udeblivelser fra konsultation uden rettidigt afbud kan koste 250 kr. inden du kan få en ny tid. Udeblivelse 
fra operation og laserbehandling kan koste 500 kr. inden du kan få en ny tid.


Navn Cpr Dato

Velkommen til 
Vestsjællands 

Øjenklinik Slagelse

https://vsoks.dk/dit-forloeb-hos-vestsjaellands-oejenklinik-slagelse/
https://vsoks.dk/oejendrypning/
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Allergi

Tidligere øjenlæge  

Andre Øjensygdomme  

Øjenoperationer 

Øjenmedicin  

Navn Cpr Dato

Lægemiddel Beskriv allergisk reaktion

Navn på øjenlægen Hvornår? Årsag?

Navn på sygdom Hvornår blev den konstateret? Behandling

Operation Højre / Venstre Årstal Sted

Præparat Opstarts tidspunkt Dosering

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
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Arvelige øjensygdomme 

Diabetes  

Tobak og alkohol  

Navn Cpr Dato

Sygdom Hvilket familiemedlem Behandling Resultat

Type 1 eller Type 2 Table, injektion 
eller insulin?

Er blodsukkeret 
velreguleret?

Nogle 
følgesygdomme?

Hvornår fik du det 
konstateret?

Tobak Alkohol

Hvor meget?                                         Pr. Dag                                      Pr. Uge.

Hvor lang tid?

Hvornår er du stoppet?

Information Ja / Nej Dato Underskrift

Jeg giver hermed Vestsjællands Øjenklinik 
Slagelse tilladelse til at indhente 
oplysninger fra egen læge, 
hospitalsafdelinger, sundhedsinst. 
kommunelle sundheds tilbud samt øvrige 
aktører i det omfang det er nødvendigt for 
forløbet hos hos.

Ja


Nej

Skal underskrives

Jeg giver hermed Vestsjællands Øjenklinik 
Slagelse tilladelse til at indhente 
oplysninger i den elektronisk journal.

Ja


Nej
Skal underskrives

Jeg giver hermed Vestsjællands Øjenklinik 
Slagelse tilladelse til at videregive 
oplysninger til egen læge og andre læger 
der er involveret i behandlingen af 
patienten.

Ja


Nej
Skal underskrives

Nej

Nej

Nej


