
PrivatHospitalet 
Danmark

Patientvejledning
015Dermatologi



2

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
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Dermatologi
Huden er legemets største og mest synlige organ. Hudens funktioner er vigtige for men-
nesket, idet den danner en fysisk og mekanisk barriere mod omgivelserne og regulerer 
kroppens væske- og temperaturbalance og den skadelige del af lyspåvirkningen. Huden 
er ikke mindst et vigtigt kosmetisk organ for mennesket.

Hudsygdomme
Hudsygdomme, der er opstået akut, f.eks. i form af infektioner, skal behandles hurtigt.  
Andre hudsygdomme kræver længerevarende behandling, det gælder bl.a. Psoriasis.

Vores hudlæger kan bl.a. hjælpe med:

• Akne
• Rosacea
• Psoriasis
• Atopisk eksem
• Kontaktallergi
• Hud- og modermærkekræft
• Aktiniske keratoser
• Hudinfektioner
• Pigmentforandringer
• Øget svedtendens

Kosmetiske behandlinger
Vores hudlæger kan også tilbyde kosmetisk behandling mod rynker såsom botox og 
fillerbehandling samt peeling. Se vores hjemmeside www.smukklinikbyphd.dk for mere 
information.
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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 


