Nordsjællands Hospital
Sundhedshuset Helsingør

Velkommen til Sundhedshuset
Helsingør
- dit lokale sundheds- og akuttilbud

I Sundhedshuset i Helsingør kan du få behandling inden for nogle af de mest udbredte sygdomsområder.
fejler noget inden for specialerne kardiologi
(hjertesygdomme), lungemedicin, reumatologi (gigtsygdomme) samt endokrinologi (fx
diabetes, stofskiftesygdomme og overvægt).

Jordemoderkonsultation

Akutklinik – ring først 1813
Ring 1813, før du tager på akutmodtagelsen
eller akutklinikken.
I Akutklinikken kan du blive behandlet for
akutte, mindre skader, som fx sår, flænger,
forstuvninger og mindre forbrændinger.
Akutklinikken har åbent dagligt fra kl. 9.0021.00.

Drop in tilbud – røntgen, blodprøvetagning
og EKG
Hvis du har fået en henvisning fra din læge
og skal have taget røntgenbillede, blodprøve
eller EKG er det også muligt i Sundhedshuset.
• Drop in-røntgen har åbent hverdage kl.
8.00-18.00.
• Drop in-blodprøvetagning og -EKG har
åbent hverdage kl. 7.00-13.00 og onsdag kl.
10.00-17.45.

Medicinske ambulatorier
For patienter, der har en aftale, er det muligt
at gå til ambulante undersøgelser, hvis man
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3000 Helsingør
Telefon: +45 48 29 40 60

For gravide bosiddende i Helsingør-området
er det muligt at gå til jordemoderkonsultation i Sundhedshuset. Du skal have en aftale,
inden du kommer. Aftalen formidles via
Jordemodersekretariatet på Nordsjællands
Hospital – Hillerød, telefon 48 29 48 51 alle
hverdage mellem kl. 10-12 og kl. 14-15, fredag kun 10-12.

Forskningsenheden
Forskningsenheden forsker i kolesterol-, hjerterytme- og diabetesmedicin.
Forskningsenheden har åbent dagligt fra kl.
8-14. Der kan dog træffes individuelle aftaler.
Telefon: 48 29 67 63

1813 er hovedindgangen til akuthjælp
• Du skal ringe 1813, hvis du har brug for
hjælp uden for din egen læges åbningstid
• Du skal ringe 1813, før du tager på akutmodtagelsen eller akutklinikken (tidligere
kaldet skadestuer)

Ring 112 ved livstruende sygdom
Har du brug for øjeblikkelig hjælp ved akut
livstruende sygdom eller tilskadekomst,
så ring altid 112. Du kan ringe 112 døgnet
rundt.

Mail: noh.nordsjaellandshospital@regionh.dk
Web: www.nordsjaellandshospital.dk/sundhedshuset
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