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Välkommen til Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UK S-H) hör till Europas största sjukhus, med 51 kliniker och 26 in-
stitut, 2 400 sjukhusbäddar, 240 000 patienter inom öppenvården, fl er än 100 000 inlagda patienter och över 
3 000 födslar per år. Universitetssjukhuset täcker alla områden inom den moderna medicinen. I centrum står 
den personliga omvårdnaden av varje enskild patient.

Nästan 10 000 medarbetare, bland dem 170 professorer, arbetar dagligen för universitetssjukhusets interna-
tionella anseende inom forskning, utbildning och sjukvård. Tack vare framstående forskning och utbildning 
i Kiel och Lübeck kan hänsyn tas till vetenskapliga resultat direkt vid diagnosen och behandlingen – detta 
gäller i synnerhet för allvarliga sjukdomar och sjukdomar som fram tills nu inte har gått att bota. Inom följan-
de områden har UK S-H framstående internationell expertis:

• Transplantationsmedicin, särskilt lever- och njurtransplantationer från levande donatorer

• Onkologi och stamcellsterapi 

• Neurologi och neurokirurgi, särskilt alternativa behandlingsformer av Parkinsons sjukdom och 
 neurologiska rörelsestörningar 

• Kardiologi och hjärtkirurgi, särskilt barnhjärtkirurgi 

• Reproduktionsmedicin och prenatal diagnostik 

Patientservice: International Department
Med International Department erbjuder vi speciell service för patienter som kommer för behandling från 
utlandet. International Department informerar individuellt om de många medicinska tjänsterna hos UK S-H 
och hjälper dig med alla formella och organisatoriska frågor som en behandling i utlandet medför. Vi följer din 
sjukhusvistelse i Kiel och Lübeck för att göra den så trevlig som möjligt. Också läkare och institutioner från 
utlandet får information hos International Department om UK S-H. Vi förmedlar också gärna direkta kontakt-
personer och experter från de fl er än 70 klinker och institut som tillhör oss.

Vi ser fram emot din förfrågan.

Kontakt:

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

www.uk-sh.de
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Vi hjälper dig gärna och står självklart till förfogande för ett personligt samtal. Innan behandlingen i utlandet 
måste en rad formella och organisatoriska frågor besvaras. Vi hjälper dig steg för steg:

Din förfrågan

Om du ställer en behandlingsförfrågan till International Department, kommer vi att be dig att skicka en aktuell 
medicinsk journal som beskriver ditt medicinska ärende så aktuellt och detaljerat som möjligt. 

Vårt erbjudande

Med utgångspunkt från din medicinska journal kommer våra medicinska fackavdelningar att göra en bedöm-
ning och ge en behandlingsrekommendation. Vi utformar då ett personligt erbjudande om typ av behandling, 
uppskattad längd och kostnader för den. 

Tidpunkt 

Om du bestämmer dig för behandlingen på vårt universitetssjukhus, anmäler du dig på International Depart-
ment. Du får inom kort en tid hos den specialist som har hand om dig. 

Kostnader 

Innan behandlingen påbörjas behöver vi ett intyg från din försäkringsgivare eller någon annan som står för 
kostnaderna. Om du själv vill stå för kostnaderna för behandlingen, ber vi dig att betala in en viss summa i 
förskott.

Hitresa 

När du har kommit till fl ygplatsen i Hamburg, hämtas du av universitetssjukhusets patientservice som tar dig 
till klinikerna i Kiel eller Lübeck. Det samma gäller självklart om du kommer med färja eller tåg. 

Tolk 

På plats i Kiel eller Lübeck fi nns tolkar tillgängliga för att underlätta kommunikationen med våra läkare och 
vårdpersonalen. 

Faktura

I anslutning till behandlingen får du eller den som står för kostnaderna en detaljerad faktura på de tjänster 
som tagits i anspråk.

Låt oss veta i förväg när du kommer och om du behöver en tolk. Om du önskar hjälp med att organisera 
aktiviteter för medresande hjälper vi självklart gärna till. 

Du planerar en behandling i Tyskland och vill veta mer om 
behandlingsmöjligheterna på UK S-H? 


