
Klinikken er centralt beliggende 
med store lokaler på Vesterbro i 
København og har ca. 
6000 patienter tilknyttet. Hoved-
parten er yngre borgere og 
mange småbørnsfamilier.

Klinikken er stort set aldrig 
lukket for henvendelser, idet 
ferier, kurser med videre afhol-
des på skift. Klinikken har lang 
åbningstid onsdage fra kl. 8-18,
de øvrige dage fra kl. 8 - 16.

Der er lægetelefontid alle hverd-
age fra kl. 8-8.30
Der er alle hverdage mulighed 
for ved akutte
helbredsproblemer at blive tilset 
af en læge.

Elektronisk kommunikation med 
tidsbestilling, medicinbestilling 
og mails til lægerne foregår via 
hjemmesiden
www.70305000.dk eller 
www. lægevejen.dk

Klinikken

Vi arbejder på at søge ny viden 
og sikre kvaliteten af vores 
arbejde. Vi deltager derfor i 
undersøgelser og du kan som 
patient blive spurgt, om du vil 
deltage. Al deltagelse i sådanne 
projekter og undersøgelser er 
frivilligt og forudsætter du er 
fuldt informeret og indforstået 
hermed. Du vil modtage samme 
behandling i vores klinik, uanset 
om du takker ja eller nej til at 
deltage i sådanne projekter eller 
undersøgelser.

Forskning og 
kvalitetsudvikling

Vi har også medicin-
studerende  (på 
sidste del af studiet) 
ansat som bl.a. ser
patienter med 
enklere
problemstillinger
f.eks. ondt i halsen. 
Anne, Louise eller 
Rune er
altid tilgængelige 
i disse tilfælde

Lise og Lone bistår 
og udfører bl.a:

Praktisk information
TELEFONTID

Dagligt mellem 8.00 - 12.00

I perioder med spidsbelastning kan der derfor 
forekomme ventetid. Det beklager vi, men her kan 
www.lægevejen.dk med fordel benyttes i stedet.

Ved akut uopsættelig sygdom udenfor klinikkens telefontid 
skal du ringe på 60 70 45 29

Ved akut uopsættelig sygdom udenfor klinikkens åbningstid
skal du ringe 1813

Vi sender en SMS dagen før din aftale for at minde dig om 
denne. 

Ved afbud bedes du sende en SMS herom på 60 70 45 29 
- alternativt via mail, Tak.

OBS: Ved tidsbestilling, genbestilling af fast medicin samt korte 
e-mail korrespondancer om f.eks. prøve-svar kan du med fordel 
benytte klinikkens
hjemmeside: www.70305000.dk eller
                     www.lægevejen.dk

Første gang du logger på kræves et login der gives fra klinikken 
eller oprettes på sitet.
‘
OBS OBS: Henvisninger, antibiotika og visse smertestillende 
samt sovemidler kræver fremmøde i klinikken og 
kan således IKKE bestilles over telefonen eller mail.

Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside:

www.70305000.dk
for yderligere informationer og nyheder

Sundhedsvejledning
Receptfornyelser
Tidsbestilling
Blodprøvetagning
Podninger
Urinundersøgelse
Graviditetstest
og graviditetsundersøgelser
Sår og vortebehandling
Øreskylninger
Børn- og rejsevaccinationer
Lungefunktionsundersøgelse
Screening af p-pille brugere
Medicin kontroller
Livsstilssamtale 

Anne Riise 
(født 1954) 
har drevet 
lægepraksis 
siden 1994 på 
Vesterbro i 
København. 
Gennem årene 
har Anne 
været
organisatorisk 
aktiv, bl.a. 
som formand 
for PLO-
København. 
Fagligt har 
Anne øget 
fokus på 
småbørn og 
familie 
samt emnerne 
bevægeappa-
rat og 
idrætsskader

Louise 
Finne  
(født 1976) 
har drevet 
klinik siden 
2016. 
Louise har 
især 
interesse for 
livsstils-
sygdomme, 
børn og 
gynæ-
kologiske 
sygdomme

Rune 
Aabenhus 
(født 1975) 
har drevet 
klinik siden 
2017. Rune 
forsker og 
underviser 
desuden
i antibioti-
kaforbrug 
og infek-
tioner 
i almen 
praksis 
samt 
videns-
baseret 
medicin.

Vores sekretær 
hedder Ulla 
Rasmussen 
og hun svarer 
telefoner
mellem 8 og 12

Lone Chirazi 
(ø.v.) og 
Lise Jensen 
er klinikkens 
to social- 
og sundheds-
assistenter.

Dem du møder 

Vi har op til tre yngre læger 
tilknyttet af gangen. 
Typisk er de hos os i et halvt til 
et helt år. Videreuddannelsen
af læger er en del af klinikkens 
arbejde og bidrager til klinikkens 
faglige udvikling og fornyelse
samt sikre vores patienter
en god lægetilgængelighed. 
Uddannelslægerne arbejder under 
supervision af Anne,
Louise og Rune.

Yngre læger og medicinstuderende

Vesterbrogade 72, 2. sal
(indgang nr. 74)
1620 København V

Klinikken ejes af speciallæger
i almen medicin
Anne Riise, Louise Finne
og Rune Aabenhus.


