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Medicinsk kompetence på 
universitetsniveau i Nordtyskland
 
Sammen sikrer vi en fremtid præget af 
optimal, effektiv og human behandling



Fremragende ydelser
Til gavn for patienterne



Medicinsk kompetence 
i Nordtyskland
Universitetshospitalet Slesvig-Holsten er et af de største sygehuse i 

Europa med 51 klinikker og 26 institutter, ca. 10.000 medarbejdere, 

2.400 faste sengepladser, 280.000 ambulante patienter, over 90.000 

stationære patienter og over 3.000 fødsler om året.

Universitetshospitalet, der er det største sygehus i Slesvig-Holsten med 

et maksimalt antal specialer, dækker hele spektret inden for moderne 

medicin. I centrum står individuel pleje af hver eneste patient.

Universitetshospitalet kan takket være det tætte samarbejde 

med universiteternes medicinske fakulteter tilbyde førsteklasses  

behandling. Et gennemgående træk ved Universitetshospitalet 

Slesvig-Holsten er tværfaglig forskning og videnskabeligt samarbejde 

med universiteter i hele verden.



Den nyeste teknologi
Nyeste instrumenter til både forskere og patienter



Forskning 
og patientpleje
1.500 læger, hvoraf 170 er professorer, arbejder hver dag for at bevare 

universitetshospitalets internationale renommé inden for forskning, 

undervisning og patientpleje. Takket være forskning og undervisning 

på højt niveau ved vores afdelinger i Kiel og Lübeck kan vi udnytte 

videnskabelige erkendelser direkte ved diagnosticering og behandling – 

især i forbindelse med alvorlige og hidtil uhelbredelige sygdomme. Vi er 

specialiseret inden for følgende områder:

▪  betændelses- og infektionstilstande 

▪  hjernen, hormoner og adfærd 

▪  reproduktionsmedicin 

▪  onkologi 

▪  transplantationsmedicin 

▪  systemorienteret neurovidenskab 

▪  klinisk genomforskning

Vores forskere er blandt de førende i verden – især inden for 

stamcellebehandling og transplantationsimmunologi.



Fra menneske til menneske
Altid der for dig



Pleje og uddannelse
I vores 51 klinikker arbejder der mere end 3.600 som plejepersonale, 

der tager sig af patienterne døgnet rundt. Og plejepersonalet 

arbejder inden for lige så mange forskellige områder, som der er 

forskellige afdelinger på universitetshospitalet. Vores sygeplejersker 

og sygepassere er under løbende uddannelse, og mange af dem er 

højt specialiseret. Det kan de opnå ved at udnytte det omfattende 

tilbud ved det sundhedsfaglige uddannelsescenter (BIZ), der er en 

del af Universitetshospital Slesvig-Holsten. Uddannelsescentret blev 

grundlagt i 2004 til uddannelse af sygeplejepersonale, jordemødre, 

medicinsk-tekniske assistenter og diætister.

Som universitetshospital beskæftiger vi os også med forskning i 

pleje for at kunne udføre patientpleje efter de nyeste videnskabelige 

erkendelser. Det er vores målsætning at bidrage til at udvikle “best 

practices”, at gøre kvaliteten af patientpleje sammenlignelig både i 

Tyskland og internationalt og at bidrage til den videre udvikling inden 

for dette område.



Tradition og fremtid
Udnyttelse af erfaring og fremtidssikrede ideer



Historie
Universitetshospitalet Slesvig-Holsten er en ung institution med en 

lang tradition. Her på hospitalet, der opstod i 2003 ved en fusion 

af universitetshospitalerne i Kiel og Lübeck, drager forskning, 

undervisning og pleje nytte af den enestående situation i Tyskland: 

To fremragende medicinske fakulteter arbejder sammen og skaber 

med viden, innovation og engagement en synergieffekt til gavn for 

patienterne.

Det medicinske fakultet i Kiel var i 1665 et af de fakulteter, der var 

med at grundlægge Christian-Albrechts-Universitetet i Kiel. På 

campusområdet i Lübeck har der eksisteret en medicinsk afdeling 

siden 1912. Selve det medicinske fakultet blev først grundlagt i 1964.

Berømte forskere som Johann Friedrich August von Esmarch, Hans 

Gerhard Creutzfeld og Friedrich Wegener har arbejdet her og var 

med til at etablere universitetssygehusets gode navn. I dag er den 

biomedicinske forskning organiseret i tværfaglige forskningscentre. 

Begge afdelinger deltager i internationalt videnskabeligt samarbejde 

mange steder – i området omkring Østersøen, USA og Asien.



Campus Kiel
Arnold-Heller-Strasse 3  ▪  D-24105 Kiel



Campus Kiel
Universitetshospitalet Slesvig-Holsten, Campus Kiel, ligger i hjertet af 

Slesvig-Holstens hovedstad Kiel. Du kommer ind på hospitalets ca. 22 

hektar store område direkte fra havnepromenaden ved Kieler Förde og 

den gamle botaniske have.

Kiel er som næsten ingen anden tysk by forbundet med skibsfart, 

sejlskibe og marinen. Kiel står for havet, der strækker sig langt ind i 

byen, Kielerkanalen (Nord-Ostsee-Kanal), færgerne til Skandinavien, 

værfterne og selvfølgelig for den festlige Kieler Woche, som hver sommer 

lokker besøgende fra hele verden til. Med universitetet, de højere 

læreanstalter og institutterne for havforskning og verdensøkonomisk 

forskning er Kiel centrum for uddannelse, videnskab og forskning i 

Slesvig-Holsten.



Campus Lübeck
Ratzeburger Allee 160  ▪  D-23538 Lübeck



Campus Lübeck
Universitetshospitalet Slesvig-Holsten, Campus Lübeck, ligger 

på et parklignende, ca. 71 hektar stort område i den sydlige del af 

hansestaden Lübeck. Historiske bygninger omkranser den moderne 

centralklinik, den største bygning i Slesvig-Holsten.

Lübeck er det kulturelle highlight i Slesvig-Holsten, del af UNESCO’s 

verdenskulturarv, stedet hvor Slesvig-Holstens Musikfestival finder 

sted, og hjemby for Nobelprisvinderne Thomas Mann og Willy 

Brandt. Lübeck inspirerer med middelalderlig arkitektur og moderne 

kunstformer, med byporten Holstentor, gotiske kirker i munkesten 

og de nordiske filmdage. Økonomisk er Lübeck endnu i dag præget 

af hansestædernes internationale fokus. Byen, der har den største 

tyske havn ved Østersøen, er det vigtigste trafikcentrum på vejen til 

Skandinavien og de baltiske lande.
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