
HVAD SKAL DU MEDBRINGE?
• Sundhedskort.
• Evt. medicinliste - evt. medicin/recepter på medicin, du er blevet ordineret.
• Evt. oplysninger (navn og adresse) på tidligere behandlere.
•  Journaler over evt. tidligere indlæggelser. 

På www.sundhed.dk er der mulighed for selv at hente udskrifter af dine journaler.
Du er velkommen til at medbringe dit nem-id nøglekort til hospitalet, hvor vores administrative 
personale kan være dig behjælplig med at logge ind på din side på www.sundhed.dk og derfra hente 
relevante journalkopier.

PARKERING
Der er gratis 2 timers parkering tilhørende sundhedscentret. Der kan dog være optaget, så det kan
være nødvendigt at finde anden parkering i området. 

RYGNING – ALKOHOL – EUFORISERENDE STOFFER 
Skovhus Privathospital er underlagt gældende rygelov, og det er derfor ikke tilladt at ryge  
indendørs. Det er heller ikke tilladt at indtage alkohol eller euforiserende stoffer. 

VÆRDIGENSTANDE 
Medbringes på eget ansvar. 

TAVSHEDSPLIGT
Personalet på Skovhus Privathospital har som udgangspunkt tavshedspligt omkring dit forløb på ho-
spitalet. Derfor kan de normalt ikke udtale sig om dit forløb. Det er i sidste ende dig, der bestemmer, 
hvem personalet må informere og om hvad. Videregivelse af oplysninger kan ske uden dit samtykke, 
hvis det er nødvendigt for behandlingen. Oplysninger kan desuden videregives til din egen læge og 
til andre sundhedspersoner.

JOURNALOPTAGELSE
Skovhus Privathospital er underlagt gældende lovgivning (autorisationsloven kap. 6, §§ 21-25) vedr. 
journalføring, hvorfor der under hele dit forløb her, vil blive ført journal. HUSK at nævne, hvis du er 
overfølsom overfor noget (medicin, madvarer m.v.). 

JOURNALINDSIGT
En patient, som behandles på Skovhus Privathospital, har som hovedregel krav på aktindsigt i sin 
journal. Retten til aktindsigt omfatter hele journalen, herunder også ikke- 
optegnelsespligtige oplysninger i journalen, samt eventuel brevveksling med f.eks. andre myndig- 
heder eller pårørende, som er tilført journalen som bilag.

BEGRÆNSNING AF JOURNALINDSIGT
Retten til journalindsigt kan undtagelsesvis begrænses. Det kan ske hvis patientens interesse i at 
læse sin journal bør vige for afgørende hensyn til patienten selv eller til andre private interesser. Det 
betyder, at der skal foretages en konkret afvejning af, på den ene side patientens interesse i at få de 
pågældende oplysninger og på den anden side afgørende hensyn til patienten selv. Bestemmelsen 
forventes kun anvendt i ganske få tilfælde, eksempelvis hvor det drejer sig om en alvorlig, uhelbrede-
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lig og fremadskridende sygdom, og der er en nærliggende risiko for, at patientens psykiske tilstand 
alvorligt vil lide under at blive gjort bekendt med oplysningerne.

KLAGE
Afgørelser om aktindsigt kan ifølge sundhedslovens § 33 påklages til Styrelsen for Patientklager efter 
reglerne herom i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse. Styrelsen for Patientklagers afgørelse kan 
efter § 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 24 af 21/01/2009 om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet. Hvis du ønsker at klage over behandlingen på hospitalet, kan du finde oplysning 
i det udleverede informations-materiale vedrørende klagevejledning. Du kan til enhver tid henvende 
dig til din sundhedsfaglige kontaktperson. Vil du klage over personalet omkring den sygdomsmæs- 
sige behandling kan du rette henvendelse til: 
Styrelsen for Patientklager, Oluf Palmes Allé 18 H, 8200 Aarhus N.

TRANSPORT OG TRANSPORTGODTGØRELSE – UDVIDET FRIT SYGEHUSVALG
Vælger du at flytte dit forløb til Skovhus Privathospital via det frie eller det udvidede frie sygehus-
valg, skal du selv sørge for din kørsel. Du vil kunne få dine udgifter godtgjort svarende til den ret til 
godtgørelse, som du eventuelt ville have til det hospital i regionen, hvor du kunne have modtaget 
behandlingen.

Du kan finde oplysninger omkring ansøgning mv. på Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/borger/
behandling-og-rettigheder/patientvejledning/transport/befordring-og-befordringsgodtgoerelse/

PATIENTVEJLEDER
I alle regioner er der oprettet et eller flere patientkontorer. Her er der ansat patientvejledere, der skal 
informere, rådgive og støtte patienter. Du kan finde kontaktoplysninger på patientvejleder nærmest 
dig her: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sociale-ydelser/sociale-rettigheder/
vejledning-og-juridisk-raadgivning/patientkontorer/

PATIENTFORSIKRING
Fra 1. juli 1992 er alle patienter på landets sygehuse automatisk omfattet af en patientforsikring. Hvis 
du kommer alvorligt til skade på hospitalet, f.eks. i forbindelse med en behandling, har du mulighed 
for at få erstatning. Du kan få nærmere vejledning hos personalet på afdelingen, eller læs mere om 
dette på sundhed.dk.

AMBULANT BEHANDLINGSFORLØB
Skovhus Privathospital følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for bl.a. medicinering, herunder 
screeninger og monitoreringer mv. som omhandler psykiatrisk behandling, hvorfor patienter  
indskrevet på Skovhus Privathospital som minimum skal screenes/monitoreres (herunder  
blodprøver og EKG) af en af hospitalets sygeplejersker, samt konsultere en af vores psykiatere min. en 
gang pr. år.
 
Patienter vil, såfremt ovenstående ikke opfyldes, automatisk blive afsluttet, og såfremt behand-
ling efterfølgende ønskes genoptaget, skal der på ny ske indskrivning.

UDSKRIVNING 
Epikrise med beskrivelse af din sygdom og behandling vil blive sendt til din egen privatpraktiserende 
læge. Såfremt du ikke ønsker disse oplysninger fremsendt til din egen læge, skal du give besked til 
Skovhus Privathospital. Hvis andet ikke er aftalt, er det hensigtsmæssigt at vente nogle dage efter 
udskrivningen, inden du henvender dig til lægen, således at epikrisen kan være nået frem.
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