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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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Apparatet
Du har i dag fået påsat et apparat, der skal 
overvåge din hjerterytme. 

Apparatet vil automatisk optage og gemme 
din hjerterytme, hvis din hjerterytme skulle 
fravige en normal hjerterytme. 

Du kan også selv aktivere apparatet. 
Hvis du får symptomer fra hjertet, kan du 
trykke på den sorte knap på forsiden af 
apparatet.

 
Optagelse af hjerterytmen
Apparatet vil sige en biplyd når du trykker på 
knappen, og endnu en biplyd når optagelsen 
er færdig.

Apparatet er knappet på de to blå elektroder. 

Den ene elektrode skal sidde på den nederste 
halvdel af dit brystben og den anden under 
dit venstre bryst.

Hvis elektroderne bliver løse skal du skifte 
dem. 

 
Afmontering
Apparatet er robust og tåler vandsprøjt. Men 
skal du i bad eller dyrke hård sport skal du 
knappe apparatet fra ved elektroderne.

Efter badet kan du igen knappe apparatet 
på.
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Egne noter
Hvis du under optagelsen får symptomer fra hjertet, må du gerne skrive ned, hvilke 
symptomer du har oplevet samt på hvilket tidspunkt symptomerne opstod.

TIDSPUNKT:  SYMPTOM:
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Egne noter

TIDSPUNKT:  SYMPTOM:
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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 


