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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



3

Formålet med undersøgelsen er at opnå levende  
billeder af det arbejdende hjerte

Hvad kan lægen se?
Lægen vurderer blandt andet, om der er sygdom i hjerteklapperne, nedsat funktion 
af hjertets pumpeevne, om hjertesækken indeholder væske eller om der er medfødt 
hjertefejl.

Forberedelse til undersøgelsen
Undersøgelsen kræver ingen forberedelser. Du skal tage din sædvanlige medicin, hvis 
ikke andet er aftalt. Du bedes venligst medbringe oplysninger om den medicin, du tager 
til dagligt.

Hvordan foregår undersøgelsen
Undersøgelsen er helt smertefri og foregår uden blodprøvetagning, og foregår, mens du 
ligger på ryggen eller på venstre side. En lille ultralydssonde anbringes på brystkassen 
over hjertet og ved hjælp af den fotograferes hjertet med ultralyd.
Undersøgelsen tager mellem 15 og 30 minutter.

Svar på undersøgelsen
Efter undersøgelsen fortæller lægen dig, hvad undersøgelsen har vist, og om resultatet 
af undersøgelsen kræver yderligere undersøgelser eller behandling.
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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 


