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Velkommen til Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UK S-H) er med 51 afdelinger og 26 institutter, 2.400 stationære 
senge, 240.000 ambulante og mere end 100.000 indlagte patienter samt over 3.000 fødsler om året blandt 
Europas største hospitaler. Hospitalet dækker hele spektret inden for den moderne medicin. I den forbindel-
se er der fokus på den individuelle behandling af hver enkelt patient.

Næsten 10.000 medarbejdere, herunder 170 professorer, arbejder dagligt for hospitalets internationale ry 
inden for forskning, undervisning og sygebehandling. Takket være en fremragende forskning og undervisning 
i Kiel og Lübeck kan der direkte gøres brug af ny videnskabelig viden ved diagnose og behandling – det gæl-
der især i forbindelse med alvorlige og hidtil uhelbredelige sygdomme. UK S-H har stor international eksperti-
se på følgende områder:

• Transplantationsmedicin, især lever- og nyretransplantationer fra levende

• Onkologi og stamcelleterapi

• Neurologi og neurokirurgi, særligt alternative behandlingsformer af Parkinson-syge og neurologiske  
 bevægelsesforstyrrelser

• Kardiologi og hjertekirurgi, især børnehjertekirurgi

• Reproduktionsmedicin og prænatal diagnostik

Patientservice: International Department
International Department tilbyder en særlig service for patienter, som kommer fra udlandet for at blive be-
handlet. International Department informerer individuelt om de forskellige medicinske tilbud på UK S-H og 
hjælper Dem med alle formelle og organisatoriske spørgsmål, som en behandling i udlandet medfører. Vi 
følger Deres sygehusophold i Kiel og Lübeck for at gøre den så behagelig som muligt. Læger og institutioner 
fra udlandet får ligeledes oplysninger om UK S-H hos International Department. I den forbindelse formidler vi 
gerne direkte kontaktpersoner og fagfolk fra de mere end 70 afdelinger og institutter, som hører til os.

Vi ser frem til at modtage Deres forespørgsel.

Kontakt:

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

www.uk-sh.de
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Vi hjælper Dem gerne videre og er naturligvis også til rådighed for en personlig samtale. Før en behandling i 
udlandet kan påbegyndes, er der en række formelle og organisatoriske spørgsmål, som skal afklares. I den 
forbindelse støtter vi Dem trin for trin:

Deres forespørgsel 

Hvis De retter en forespørgsel om behandling til International Department, beder vi Dem om at sende en 
aktuel journal til os, i hvilken Deres medicinske anliggende beskrives så aktuelt og detaljeret som muligt.

Vores tilbud

Med udgangspunkt i Deres journal afgiver vores medicinske afdelinger en vurdering og en behandlingsan-
befaling. Vi udarbejder i den forbindelse et individuelt tilbud om behandlingens art, forventet varighed og 
omkostningerne.

Aftale 

Hvis De beslutter Dem for en behandling på UK S-H, skal De melde Dem hos International Department. De 
får så en snarlig mødedato og -tid hos den specialist, som er ansvarlig for Dem.

Omkostninger 

Før behandlingen kan sættes i gang, skal vi have en bekræftelse fra Deres forsikringsgiver eller en anden 
omkostningsbærer. Hvis De selv betaler omkostningerne for behandlingen, skal vi bede Dem om at betale et 
acontobeløb, inden behandlingen påbegyndes.

Ankomst 

Så snart De ankommer til lufthavnen i Hamborg, sørger vores patientservice for at hente Dem, hvorefter De 
bliver kørt til afdelingen i Kiel eller Lübeck. Det samme gælder selvfølgelig også, hvis De kommer med færge 
eller tog.

Tolk 

I Kiel og Lübeck er der tolke til rådighed, så kommunikationen med vores læger og plejepersonalet bliver 
lettere.

Regning

Når behandlingen er afsluttet, modtager De eller omkostningsbæreren en detaljeret regning for den behand-
ling, De har fået.

Vi beder Dem om på forhånd at meddele os, hvornår De ankommer, og om De har brug for en tolk. Hvis De 
ønsker et ekstra program for ledsagere, er vi også behjælpelige med at arrangere dette for Dem.

Planlægger De en behandling i Tyskland og vil gerne vide mere om 
behandlingsmulighederne på UK S-H?


