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Fremover vil Aleris-Hamlets 
speciallæger kunne tilbyde 
patienter konsultationer  
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eller PC/Mac.
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Videokonsultationer er et nyt tilbud 
til vores patienter. De tilbydes  pri-
mært som opfølgning på en fysisk 
konsultation  hos Aleris-Hamlet.

Det er nemt  og sparer tid
Videokonsultationer er nemme og 
sikre at bruge. Det eneste, der kræves, er  
en nyere smartphone, tablet eller PC/
Mac med webcam.  

Du sparer transporttiden og kan nemt 
passe det ind i din hverdag.

Lyder dette interessant?

Så tal med din speciallæge på Aleris-
Hamlet om muligheden for at få 
opfølgningen  via en videokonsultation.
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- Har du en iPhone / iPad eller 
Android  smartphone / tablet
1. Scan QR-koden og download 

app’en Videodoktor enten på  
App Store eller Google Play

2. Opret dig gratis som bruger
3. Aftal et tidspunkt med lægen
4. På aftaletidspunktet logger  

du ind i appen og afventer   
lægens videoopkald 
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