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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 behandlingsfor-
løb 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 Bettina 
Hardt-Madsen.

Vi råder over operationsstuer, ambulatorier og sengepladser. Vi har kompetente specia-
lister tilknyttet inden for hver deres speciale, alle er overlæger med lang og veldoku-
menteret 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 medicotek-
niske udstyr.

Har du spørgsmål vedrørende din operation eller andet, som vi kan hjælpe dig med, er 
du altid velkommen til at kontakte os.

Bettina Hardt-Madsen
Hopitalschef



Vi passer godt på dig
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Vi passer godt på dig

Som kunde på PrivatHospitalet 
Danmark kan du forvente den 
bedste behandling af vores 
professionelle personale. 



4

Røntgen
Som en naturlig del af forundersøgelsen ved ortopædkirurgiske lidelser skal lægen have 
adgang til røntgenoptagelser af skaden. Dette kan vi naturligvis klare på PrivatHospitalet 
Danmarks egen røntgenafdeling. Uden ventetid selvfølgelig.

Hvad er en røntgenundersøgelse?
En almindelig røntgenundersøgelse består ofte af flere enkeltoptagelser. Røntgenbille-
det bliver dannet ved hjælp af røntgenstråler, der sendes gennem den del af kroppen, 
der skal undersøges.

Forskelligt væv tilbageholder forskellige mængder røntgenstråler, hvilket gør at for ek-
sempel knogler fremstår som hvide skygger.

Metalgenstande, plastik og kraftige elastikker giver forstyrrelser i billederne. Derfor bli-
ver du bedt om at fjerne smykker, lynlåse og andre genstande der kan forstyrre røntgen-
billedet, hvis de dækker det område, du skal have undersøgt.

Røntgenhenvisning
Det er et lovkrav at der foreligger en specifik røntgenhenvisning forud for undersøgelsen. 

Er der risici ved at blive røntgenundersøgt?
Ved konventionel røntgenundersøgelse af for eksempel knogler og brystkassen bruges 
en meget lille dosis af røntgenstråler. Hvis der er mulighed for, at du er gravid, er det 
vigtigt, du fortæller det til personalet. Et foster er særlig følsomt over for røntgenstrå-
ler, og når vi røntgenundersøger gravide, er vi derfor særligt forsigtige i områder nær 
fosteret.

MR
MR-scanning
MR-scanning udføres af en magnetscanner, som undersøger kroppen i et kraftigt mag-
netfelt. Via avanceret computerteknik dannes de billeder, der er nødvendige for optimal 
diagnostik og rigtig behandling. MR-scanning er vigtig i forbindelse med sygdom eller 
mistanke om sygdom i hovedet, hjernen, ryggen, rygmarven, bevægeapparatet som led, 
muskler og sener, indre organer som mave, lever, galdeveje, bugspytkirtel, nyrer eller 
underlivet. MR-scanning kan ligeledes bruges i forbindelse med karsygdomme.
En MR-scanning varer ca. en halv time og er helt ufarlig og smertefri.
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Personalet på røntgenafdelingen
Vores røntgenafdeling beskæftiger udelukkende 
specialister indenfor radiografi, som foruden deres 
tilknytning til PHD har lang erfaring fra det offent   -
lige sygehusvæsen.
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MR-henvisning 
PrivatHospitalet Danmark viderehenviser denne type undersøgelse til en af vores sam-
arbejdspartnere. Det er nødvendigt med en henvisning fra en speciallæge som også vil 
udarbejde et kontrolskema.

Du modtager en indkaldelse til undersøgelsen og får, efter aftale med lægen, enten svar 
ved lægekonsultation på PrivatHospitalet Danmark eller via opkald fra lægen.

MR-specialister vil inden undersøgelsen gennemgå henvisning og kontrolskema, idet der 
kan være forhold, som gør, at MR-scanningen ikke kan lade sig gøre for eksempel hjerte-
pacemaker, graviditet indenfor de første tre måneder, karoperationer i hjernen, indsatte 
øreproteser, metalrester eller magnetiske metalskinner i kroppen.

Vi undersøger helst ikke børn under 15 år, da de bør undersøges, hvor der er en børneaf-
deling tilknyttet. Mad, drikke og medicin kan tages som vanligt.

Hvordan foregår en MR-scanning?
Du placeres på et leje, som føres ind i scanneren, som er oplyst og åben i begge ender. 
Lider du af klaustrofobi, eller er du usikker på, om du kan gennemføre undersøgelsen, 
kan henvisende læge eventuelt give beroligende medicin, som vil sikre undersøgelsens 
gennemførelse.
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Kvalitetssikret
PrivatHospitalet Danmark er akkrediteret efter 
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
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PrivatHospitalet 
Danmark

• Akupunktur
• Albuesmerter 
• Ankelsmerter 
• Anæstesi 
• Astma, allergi og lunge-

sygdomme 
• Børnesygdomme 
• Fodsmerter 
• Gynækologi 
• Helbredsundersøgelser 
• Hjerteklinik
• Hoftesmerter 

• Hovedpine/migræne
• Hudsygdomme 
• Håndsmerter 
• Indlæggelse 
• Knæsmerter 
• Kosmetiske behand-

linger 
• Kroniske smerter 
• Mave og tarm 
• Medicinske sygdomme 
• Neurofysiologi  

 

Neurologi 
• Ortopædkirurgi 
• Plastikkirurgi 
• Reumatolog 
• Rygsmerter 
• Røntgen og scanning 
• Skuldersmerter 
• Slidgigt
• Sportsskader 
• Svimmelhed 
• Urologi 

PrivatHospitalet Danmark tilbyder specialistbehandling 
inden for følgende specialer:

PrivatHospitalet Danmark • Jægersborg allé 14 • 2920 Charlottenlund • Tlf.: 3964 1949
info@phdanmark.dk • www.phdanmark.dk 


