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Er du forkølet, har du temperaturforhøjelse eller sår/rif-

ter i operationsområdet på indlæggelsesdagen, bedes 

du kontakte os, da operationen så sandsynligvis må 

udsættes.

Det er en god idé at medbringe en mobiltelefon, da 

ikke alle interne telefoner kan foretage udenlandsop-

kald. Med hensyn til roaming-priser bedes du kontakte 

dit telefonselskab før du rejser, for at kunne vælge den 

rigtige mobiltelefonpartner i Tyskland.

 Hvad du skal medbringe på UK S-H
Husk pas og vigtige papirer. 

Du skal især huske:

   En liste over den medicin du indtager, helst også 
emballagen, da de danske lægemidler ofte har 
andre navne end de tyske. 

   En liste over tidligere sygdomme eller indgreb der 
kan have relevans for denne operation. 

   Hvis du lider af allergi overfor fx penicillin, 
kontrastmiddel eller lignende skal du have en seddel 
med fra din læge. 

   Ydermere skal eventuelle CT, MRT eller lignende 
billeder medbringes, sammen med en skriftlig 
diagnose, såfremt stillet, fra din læge. 

  Badeartikler

   Evt. briller, kontaktlinser, høreapparat, tandprotese 
osv.

  Indesko

  Morgenkåbe

  Evt. læsestof eller andet til at fordrive tiden med

 Offentlige transportmuligheder
DSB arrangerer rejsen til Kiel Hovedbanegård alt efter, 

hvor du kommer fra i landet.

Fra Kiel hovedbanegård er det muligt at tage en bus til 

UK S-H. Navnet på stoppestedet er „Uni-Kliniken“:

  Bus 32 i retning Hertastraße
  Bus 33 i retning Olympiazentrum (kun i myldretiden)
  Bus 61 i retning Rungholtplatz

 Parkeringsforhold ved UK S-H
Hvis du ankommer i bil, skal du regne med, at der kun 

er begrænset korttidsparkering indenfor klinikområdet. 

Parkeringssituationen udenfor klinikområdet er afhæn-

gig af den daglige trafi ksituation.

 Tilkørsel fra Danmark
se også under www.krak.dk 

Kære patient.

Du har besluttet dig for at blive behandlet hos os; 

UK S-H byder dig hjertelig velkommen på den tyske 

Universitetsklinik Slesvig-Holsten. 

For at garantere et optimalt patientforløb vil vi herved 

give dig nogle vigtige informationer og tips, så du til en-

hver tid kan føle dig tryg ved forholdene her på vores 

UK S-H-campus.

Kiel

Lübeck

København

Odense

Århus
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Modtagelse, registrering og indlæggelse
Den skriftlige indkaldelse til operationen vil blive til-

sendt separat, her vil indlæggelses- og operationsda-

gen fremgå. Indlæggelsesdagen er som regel dagen 

før operationen mellem klokken 9 og 10 om formidda-

gen. Her vil adressen på den afdeling du skal møde op 

på også fremgå. 

Skulle det vise sig at du har behov for en tolk, vil vi kun-

ne arrangere dette. Efter registreringen ved receptio-

nen, vil indlæggelsen på sengeafdelingen og selve for-

beredelsen til operationen foregå stort set, som man er 

vant til på et dansk sygehus. 

 Pårørende på UK S-H
Hvis dine pårørende agter at overnatte i Kiel, kan vi – 

International Department – være behjælpelige med at 

skaffe plads på et nærliggende hotel til reduceret pris, 

bare vi bliver underrettet herom i god tid.

 Hjem igen
På udskrivelsesdagen skal du regne med at blive ud-

skrevet efter morgenmaden ca. kl. 10.
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Kontakt

Team International Department (set fra venstre): Nicole Meyer, 
Jörg Meyer, Ingo Brauner, Katharina Bendt, Saleh Nazzal, 
Eugenie Ewert, Juliette Zahn og Jonas Baastrup.

www.uk-sh.de

 Værdigenstande
UK S-H påtager sig intet ansvar for værdigenstande. Vi 

beder dig derfor om, ikke at medbringe smykker eller 

øvrige værdier. Husk du kun kan betale med Euro her 

I Tyskland og de gængse kreditkort; en pengeautomat 

fi ndes på klinikområdet.
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UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein

De vigtigste kontaktpersoner før, under og efter dit ophold på 
vores hospital er:

 UK S-H International Department 
(administration, engelsk-talende) 
Tlf.: +49 431 597 5700, Fax: +49 431 597 5570 
E-mail: international.department@uk-sh.de

 Campus Kiel
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