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Velkommen til Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UK S-H) er et av de største sykehusene i Europa, med 51 klinikker 
og 26 institutter, 2 400 sengeplasser, 240 000 polikliniske pasienter, mer enn 100 000 innlagte pasienter og 
over 3 000 fødsler per år. Sykehuset dekker hele spekteret av moderne medisin, og omsorgen for den enkel-
te pasient står alltid i fokus.

Hver dag gjør nærmere 10 000 medarbeidere, deriblant 170 professorer, sitt for å opprettholde sykehusets 
internasjonale omdømme innenfor forskning, utdanning og behandling. Avdelingene i Kiel og Lübeck bedri-
ver forskning og utdanning på høyt nivå, noe som muliggjør direkte bruk av vitenskapelig kunnskap i forbin-
delse med diagnostisering og behandling. Dette gjelder særlig ved alvorlige og til nå uhelbredelige sykdom-
mer. UK S-H har førsteklasses internasjonal ekspertise på følgende områder:

• Transplantasjonsmedisin, særlig lever- og nyretransplantasjoner med levende givere

• Onkologi og stamcellebehandling

• Nevrologi og nevrokirurgi, spesielt alternative behandlingsformer for Parkinsons sykdom og 
 nevrologiske bevegelsessykdommer

• Kardiologi og hjertekirurgi, særlig barnehjertekirurgi

• Reproduksjonsmedisin og fosterdiagnostikk

Pasientservice: International Department (internasjonalt kontor)
International Department yter spesiell service til pasienter som kommer fra utlandet for å få behandling. Her 
får du individuell informasjon om de mange medisinske tjenestene ved UK S-H og hjelp med alle formelle og 
organisatoriske spørsmål som behandling i utlandet medfører. Vi følger ditt sykehusopphold i Kiel eller Lü-
beck for at det skal bli så behagelig som mulig. Ved International Department kan også utenlandske leger og 
institusjoner få opplysninger om UK S-H. I tillegg formidler vi gjerne direkte kontakt med fagfolk og kontakt-
personer ved de vel 70 klinikkene og instituttene som er tilknyttet oss.

Vi ser fram til å høre fra deg.

Kontakt:

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
International Department
Arnold-Heller-Straße 7
24105 Kiel, Germany
tlf. 0049 (0)431 597 5700
faks: 0049 (0)431 597 5570
e-post: international.department@uk-sh.de

www.uk-sh.de
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Vi hjelper deg gjerne videre og står selvsagt også til disposisjon for en personlig samtale. Før du skal be-
handles i utlandet, er det en rekke formelle og organisatoriske spørsmål som må avklares. Vi hjelper deg 
trinn for trinn:

Din forespørsel

Når du retter en behandlingsforespørsel til International Department, ber vi deg om å sende oss en Medical 
Report (sykejournal). Den bør være oppdatert og beskrive det medisinske ønsket ditt så detaljert som mulig.

Vårt tilbud

Med utgangspunkt i din Medical Report avgir våre medisinske fagavdelinger sin vurdering og behandlingsan-
befaling. Vi setter så opp et individuelt tilbud som omfatter behandlingsform, forventet varighet og kostnader. 

Timeavtale

Hvis du bestemmer deg for å la deg behandle ved UK S-H, kontakter du International Department for å få en 
time hos den aktuelle spesialisten.

Kostnader

Før vi begynner behandlingen, trenger vi en bekreftelse fra ditt forsikringsselskap/trygdekontor eller en 
annen kostnadsbærer. Hvis du selv skal dekke behandlingskostnadene, ber vi om at du betaler et depositum 
før behandlingen starter.

Reise

Når du har landet på Hamburg lufthavn, blir du hentet av UK S-Hs pasientservice. De kjører deg til sykehuset 
i Kiel eller Lübeck. Det samme gjelder selvsagt hvis du reiser med ferje eller tog.

Tolk

Lokalt i Kiel eller Lübeck vil du få tilgang til tolk, slik at det blir enklere å kommunisere med leger og pleieper-
sonale.

Regning

Etter behandlingen vil du eller din kostnadsbærer motta en detaljert regning over de utførte tjenestene.

Vi vil gjerne vite på forhånd når du ankommer, og om du trenger tolk. Ønsker du et ledsagerprogram, hjelper 
vi også gjerne til med å organisere dette.

Har du planer om behandling i Tyskland og ønsker å vite mer om 
behandlingsmulighetene ved UK S-H? 


