Find den rette
behandler
Under Find behandler kan du finde information
om praktiserende læger, fysioterapeuter, speciallæger m.m.
Du kan desuden:
>

Søge på en behandlers navn

>

L ede efter en bestemt behandler tæt på din adresse,
i din kommune eller region

>

 ræcisere din søgning med kriterier som fx køn, alder
P
og adgangsforhold

>

 e den forventede ventetid hos speciallæger,
S
fysioterapeuter, m.fl.

Find et gratis
sundhedstilbud
På sundhed.dk finder du en liste over gratis
regionale og kommunale sundhedstilbud.
Der er tilbud inden for fx kost, træning, diabetes,
KOL, rygestop, stress, misbrug og patientuddannelser.

Har du brug for teknisk hjælp til sundhed.dk?
Ring til supporten på 35 29 83 10 eller send en
e-mail til info@sundhed.dk med dit spørgsmål.

Patienthåndbogen:
Sygdom og sundhed
Patienthåndbogen indeholder flere tusinde artikler,
illustrationer og videoer, så du let kan søge og finde
svar på dine spørgsmål om sygdomme og sundhed.
Patienthåndbogens indhold er skrevet til dig som borger.
Artiklerne er skrevet af fagfolk på baggrund af den
viden, som læger og andre sundhedsfaglige handler
efter i deres hverdag.

Kom godt i gang
med sundhed.dk
Læs om dine muligheder på sundhed.dk
– med og uden NemID

Når du er logget ind på din personlige side, kan du
desuden:
>	
Privatmarkere forløb i sygehusjournalen, så dele af
din sygdomshistorik ikke er synlig for sundhedsfaglige
andre steder
>	
Give pårørende adgang til at læse med i din syge
husjournal og se laboratoriesvar
>	
Se, hvilke sundhedsfaglige der har slået op i dine
sundhedsdata under Log.

Overblik over dine
sundhedsdata
Du logger på sundhed.dk med dit NemID for at
komme ind i din Sundhedsjournal. Her kan du fx:
>	
L æse journalnotater fra forløb på offentlige sygehuse
i Danmark
>	
Finde laboratoriesvar fra prøvetagning
>	
Se en oversigt over dine besøg hos fx praktiserende
læge, speciallæger og fysioterapeut siden 2003
>	
Se vaccinationer fra november 2015 og frem
og enkelte andre registrerede vaccinationer
>	
Finde dit Medicinkort, hvor du fx kan finde ud af:
- Hvor tit og hvordan du skal tage din medicin
	- Hvor mange udleveringer du har tilbage på recepter
med flere udleveringer

Sådan kan det se ud, når en bruger
kigger i egen sygehusjournal.
Her samles forløb fra hele landet,
og notater fra de forskellige
forløb, kan åbnes.

Støder du på et ord i journalen, som du ikke forstår,
kan du slå ordet op i den medicinske ordbog. Du finder
det lille ikon øverst til højre, når du er inde på din
sygehusjournal eller laboratoriesvar.

