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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

Som kunde på PrivatHospitalet 
Danmark kan du forvente den 
bedste behandling af vores 
professionelle personale. 
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Miktiografi og måling af rest-urin
Formålet med undersøgelsen er at måle:
• Hvor meget urinblæren kan rumme
• Med hvilken hastighed blæren tømmer sig
• Om blæren kan tømme sig helt

Hvornår foretages undersøgelsen:
• Ved forundersøgelse i ambulatoriet
• Ved kontrolbesøg
• Altid efter afløbsforbedrende operation, typisk ved kontrol efter tre måneder

Forberedelse
Du skal møde ind med en god vandladningstrang. Er dette ikke muligt kan du møde ind 
cirka 30 minutter før og drikke cirka 0,5 liter vand inden undersøgelsen.

Hvordan foregår undersøgelsen?
Du lader vandet i en tragt. I tragten sidder et måleapparat som bestemmer urinstrålens 
hastighed og urinmængde. Resultatet printes ud og bruges til videre rådgivning.

Der er ikke ubehag forbundet med undersøgelsen.

Ved spørgsmål kontakt PrivatHospitalet Danmark på tlf.: 39 64 19 49.
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God vandladningstrang
Du bør enten møde ind med en god vandlad-
ningstrang, eller møde ind lidt tidligere og drik-
ke rigeligt med væske op til undersøgelsen.
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Et typisk behandlingsforløb på  
PrivatHospitalet Danmark  
 
Forundersøgelsen 
For os er det helt afgørende, at du føler dig tryg under hele behandlingsforløbet, derfor 
er den personlige samtale og et højt informationsniveau fra os til dig afgørende. Det er 
derfor vigtigt ikke at tøve med spørgsmål undervejs.

Alle patienter kommer først til en forundersøgelse hos en af vores speciallæger. Dette 
gælder også patienter, der er henvist fra de offentlige sygehuse.

Samme speciallæge gennem hele forløbet 
Du skal ikke forklare din sygedomshistorie mere end en gang, da du bliver undersøgt og 
behandlet af den samme læge under hele forløbet. Det skaber tryghed for dig og for os. 
 
Når det passer dig 
Såfremt en operation er den bedste løsning, kan du i samråd med speciallægen finde 
en tid til operationen, når det passer dig. Du får efterfølgende tilsendt de praktiske 
informationer.

Kvalitet
På PrivatHospitalet Danmark arbejder vi kontinuerligt på at højne kvaliteten og doku-
mentere den.

Vi måler løbende kvaliteten af den oplevede kvalitet for vores patienter gennem  
patienttilfredshedsundersøgelser.

Derudover er vi akkrediteret efter den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er det natio-
nale og tværgående kvalitetsudviklingssystem for offentligt finansierede sundhedsydel-
ser i Danmark.

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.



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 


