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Videokonsultation
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Videokonsultation
Step by step guide Step by step guide

Vi tilbyder alle operationspatienter et telefon/video-
opkald efter udskrivelsen. Dette for at sikre at 

informationen  ved udskrivelsen er forstået sam-
tidig med et tilbud om opfølgende spørgsmål.

Hvad kan du bruge  
videodoktor/aftercare  til:
• Visuel dialog med sygeplejerske
• Ved behov kan operationsområde tilses 
 for ar, hævelse, rødme, infektionstegn
• Ved fremtidige behov kan app’en 

 bruges til videodoktor opkald 
 (mod gebyr)
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Sådan gør du... Sådan gør du...
- Har du iPhone / iPad eller Android smartphone / tablet
Download Videodoktor app’en fra App Store / Google Play

- Har du PC eller Mac
Gå ind på hjemmesiden www.videodoktor.dk
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Scan koden 
og download  
app’en
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Opret dig  
som bruger
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Login og  
tag lægens 
videopkald
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1. Opret dig gratis som bruger

2. På det aftalte tidspunkt logger du  
ind i Videodoktor app’en eller på  
www.videodoktor.dk 

3. Din behandler ringer op på det aftalte 
tidspunkt, og du skal blot besvare 
opkaldet. Det er gratis for dig 

4. Hvis du ikke er logget ind på det 
aftalte tidspunkt, vil du modtage en 
sms fra Aleris

5. Husk at tillade brug af kamera  på din 
telefon, tablet  eller PC  

6. Har du spørgsmål, er du altid 
velkommen  til at kontakte os  
på 3817 0700
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