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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. 
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Celleforandringer i livmoderhalsen
Celleforandringer er ikke kræft. Celleforandringerne er forstadier, der kan udvikle sig til 
livmoderhalskræft. En del celleforandringer forsvinder af sig selv, mens andre kræver be-
handling. Celleforandringer er ofte forårsaget af virus (HPV) og er ikke arvelige. Behand-
lingen er relativt enkel, og stort set alle kvinder bliver helbredt.

Yderligere undersøgelser
Hvis du har fået påvist celleforandringer ved et celleskrab hos din egen læge, vil du 
i første omgang få foretaget en kikkertundersøgelse af livmoderhalsen (kolposkopi) 
kombineret med små vævsprøver (biopsier) og et lille skrab (cervixabrasio) fra livmoder-
halsen. Disse undersøgelser foretages ambulant og kræver ikke bedøvelse.

Vævet bliver mikroskoperet og inddeles i grader. Man taler om:
• Lette celleforandringer
• Moderate celleforandringer
• Svære celleforandringer

Behandling af celleforandringer
Hvis der er tale om lette eller moderate forandringer, vil det i første omgang være til-
strækkeligt med kontrol efter seks måneder.

Ved svære celleforandringer vil du blive tilbudt en kegleoperation med henblik på 
endelig diagnostik og behandling. Indgrebet foregår på operationsgangen i lokal- eller 
helbedøvelse. Der udskæres et lille kegleformet vævsstykke fra livmoderhalsen med 
inddragende celleforandringer.

Efter indgrebet
Du skal tage den med ro et par dage og undgå løb og cykling. Har du tungt arbejde tilrå-
der vi sygemelding på tre til fire dage. Der vil være sparsom blødning og udflåd to til tre 
uger efter indgrebet, og i den periode bør du undgå samleje, svømmebad og karbad.

Hvis du får kraftige smerter eller blødninger og eventuelt feber efter operationen, bør 
du søge læge. 

Indgrebet har ingen indflydelse på det seksuelle samliv eller dine muligheder for at 
blive gravid og gennemføre en graviditet.
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Kort om celleforandringer
Celleforandringer er ikke kræft, og stort set alle 
kvinder, der får konstateret celleforandringer, 
bliver fuldstændig helbredt.
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Statistik
Cirka 6.000 kvinder bliver hvert år behandlet for 
forstadier til livmoderhalskræft.
Kræftens Bekæmpelse
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Kontrol
Ca. en til to uger efter indgrebet kan du forvente svar på den mikroskopiske undersøgel-
se af det fjernede væv. Den videre kontrol afhænger af, om der er sundt væv hele vejen 
rundt om forandringen.

Hvis forandringerne er fjernet i sundt væv, skal du kontrolleres med celleprøve hos din 
egen læge efter seks måneder, herefter årligt i to år og derefter hvert tredie år.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt keglen er fjernet i sundt væv, skal du kontrolleres hos 
gynækologen første gang efter cirka seks måneder. Du bør tale med din egen læge om 
HPV-vaccination. 

Selv om forandringerne når kanten, er det sjældent nødvendigt med yderligere behand-
ling.

Yderligere information:
Kræftens Bekæmpelses hjemmeside omkring celleforandringer: www.cancer.dk
www.netdoktor.dk
www.sundhed.dk

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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• 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 
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