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Velkommen
Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos
os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter, hvor dit behandlingsforløb er vores første prioritet.
PrivatHospitalet Danmark har eksisteret siden 1991 og er i dag Danmarks største
privatejede danske hospital. Hospitalet bliver til dagligt drevet af hospitalschef Hanne
Zingenberg.
Vi råder over operationsstuer, ambulatorier og sengepladser. Vi har kompetente specialister tilknyttet inden for hver deres speciale, alle er overlæger med lang og veldokumenteret ekspertise inden for deres område.
Hospitalet råder endvidere over moderne røntgenudstyr, således at næsten alle former
for billeddiagnostik kan foretages på stedet, og vi har derudover det nyeste medicotekniske udstyr.
Har du spørgsmål vedrørende din operation eller andet, som vi kan hjælpe dig med, er
du altid velkommen til at kontakte os.

Hanne Zingenberg
Hopitalschef
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Vi passer godt på dig
Som kunde på PrivatHospitalet Danmark kan du
forvente den bedste behandling af vores professionelle personale.
Lena Åkesson, sygeplejerske og teamleder af sengeafdelingen.
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Urodynamisk undersøgelse
Du skal have foretaget en urodynamisk undersøgelse.
Formålet er at måle:
•
Trykket i blæren under opfyldning og i forbindelse med blæretømning
•
Hvor meget blæren kan rumme
•
Kraften på strålen ved vandladning
•
Hvor meget urin der er tilbage i blæren efter vandladning

Forberedelse
Når du møder ind til undersøgelsen, skal du kunne lade vandet til en urinprøve. Hvis der
er infektion, kan det være nødvendigt at udsætte undersøgelsen.

Hvordan foregår undersøgelsen
Du ligger på ryggen på et undersøgelsesleje. Kvinder har eventuelt benene oppe i benstøtter (som ved en gynækologisk undersøgelse). Før undersøgelsen bliver du vasket
forneden og sygeplejersken sprøjter lokalbedøvende creme ind i urinrøret med en blød
plastsprøjte.
Du får lagt et lille kateter (tyndt plastikrør) op i blæren og et kateter i endetarmen.
Nogle gange anvendes to elektroder som sættes ved endetarmsåbningen. Katetrene er
forbundet med en trykmåler, der løbende registrer trykændringerne i blæren under opfyldning og i forbindelse med blæretømning. Gennem katetret fyldes blæren langsomt
op med saltvand, indtil du føler vandladningstrang.
Du skal under undersøgelsen fortælle hvornår du:
•
Har svær vandladningstrang
•
Har normal vandladningstrang
•
Ikke kan holde dig mere
Undersøgelsen slutter med at du lader vandet i en tragt, mens katetret endnu er i
blæren. For at sikre det bedst mulige resultat, foretages undersøgelsen to gange efter
hinanden. Såfremt katetre falder ud i forbindelse med vandladningen, lægges der nye,
men de samme katetre anvendes aldrig igen.
Du skal regne med at undersøgelsen varer cirka en time.
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Det gør ikke ondt
Undersøgelsen foregår med lokalbedøvende gel
og gør derfor ikke ondt, men det kan føles lidt
ubehageligt.
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Gør det ondt?
Undersøgelsen foregår med lokalbedøvende creme og gør derfor ikke ondt. Det kan dog
føles lidt ubehageligt at få lagt katetrene. Det mindsker ubehaget og letter undersøgelsen, hvis du prøver at slappe helt af.

Efter undersøgelsen
Du kan opleve svie og lidt blodig urin ved de første vandladninger. For at undgå blærebetændelse, skal du drikke lidt mere væske end du plejer resten af dagen.
Efter nogle dage får du besked af speciallægen.

Kvalitet
På PrivatHospitalet Danmark arbejder vi kontinuerligt på at højne kvaliteten og dokumentere den.
Vi måler løbende kvaliteten af den oplevede kvalitet for vores patienter gennem
patienttilfredshedsundersøgelser.
Derudover er vi akkrediteret efter den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er det nationale og tværgående kvalitetsudviklingssystem for offentligt finansierede sundhedsydelser i Danmark.

Komplikationer eller spørgsmål?
Opstår der komplikationer eller har du i øvrigt spørgsmål før og efter operationen,
kan du henvende dig til PrivatHospitalet Danmark.
Hvis der opstår komplikationer udenfor ambulatoriets åbningstid, skal du kontakte
egen læge eller 1813.
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Kvalitetssikret
PrivatHospitalet Danmark er akkrediteret efter
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
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PrivatHospitalet Danmark tilbyder specialistbehandling
indenfor følgende specialer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albuesmerter
Ankelsmerter
Anæstesi
Astma, allergi og lungesygdomme
Børnesygdomme
Fodsmerter
Gynækologi
Helbredsundersøgelser
Hjerteklinik
Hoftesmerter
Hovedpine/migræne
Hudsygdomme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Håndsmerter
Indlæggelse
Knæsmerter
Kosmetiske behandlinger
Kroniske smerter
Mave og tarm
Medicinske sygdomme
Neurofysiologi
Neurologi
Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Psykolog

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Reumatolog
Rygsmerter
Røntgen og scanning
Skuldersmerter
Slidgigt
Sportsskader
Svedbehandlinger
(armhuler, hænder,
fødder)
Svimmelhed
Urologi
Vaccinationer - rejse
Åreknuder
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