Uvildig vejledning
og information
om sundhedsvæsenet
Patientvejlederne i Region Sjælland

Velkommen til
Patientvejledningen

Patientvejledningen i Region
Sjælland hjælper dig med
oplysning og rådgivning om
sundhedsvæsenet.
Vi er uvildige, har tavshedspligt
og går kun videre med din henvendelse, når det på forhånd er aftalt
med dig.
Vi hjælper blandt andet med at
afklare misforståelser og formidler
kontakt mellem dig og sygehuset,
praktiserende læge eller andre
sundhedspersoner.

REGION SJÆLLAND

Sådan
kontakter du
Patientvejlederne

Vi rådgiver og vejleder
Patientvejlederne rådgiver og vejleder
om dine rettigheder som patient. Det
gælder for eksempel:
•	Frit og udvidet frit valg af sygehus.
•	Klage- og erstatningsmuligheder.
•	Ventetider – herunder
maksimale ventetider for kræftbehandling og visse
hjertesygdomme.
•	Aktindsigt og videregivelse
af helbredsoplysninger.

Vores adresse er
Region Sjælland
Patientvejledningen
Alléen 15
4180 Sorø

Ring til os

Behov for et møde?

Patientvejlederne træffes
Mandag – torsdag. .  kl. 9.00 – 13.00
Fredag . . . . . . . . . . .  kl. 9.30 – 13.00
Ring på telefon 70 15 50 01

Hvis du har behov for at mødes
med en patientvejleder, kan det ske
efter aftale.

Send os en e-mail
Kontakt patientvejlederne
via e-mail på
patientvejledningen@
regionsjaelland.dk

Find yderligere information om patientvejlederne i Region Sjælland på
hjemmesiden
www.regionsjaelland.dk/
patientvejledningen

PATIENTVEJLEDNINGEN

Se, hvordan du kan klage
over den faglige behandling
i sundhedsvæsenet.
www.stps.dk

Sundhed.dk

Erstatning

Få overblik over det offentlige
sundhedsvæsen og se din e-journal.
www.sundhed.dk

Læs om erstatningsmuligheder
og anmeld skade elektronisk.
www.patienterstatningen.dk

Ventetider

Utilsigtede hændelser

Se ventetider for udvalgte
behandlinger og operationer på offentlige og private behandlingssteder.
www.venteinfo.dk

Rapportér, hvis du har været
ude for en utilsigtet hændelse
i sundhedsvæsenet.
www.dpsd.dk

Frit sygehusvalg

Din indgang til det offentlige

Få information om frit sygehusvalg
i pjecen »Når du er henvist til
sygehus« på www.sum.dk

Find information og betjen dig
selv inden for det offentlige.
www.borger.dk

Udvidet frit sygehusvalg
Få information om udvidet
frit sygehusvalg og se oversigt
over private behandlingssteder.
www.sygehusvalg.dk
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Find sygehuse og få information
om sundhed og behandling
i Region Sjælland.
www.regionsjaelland.dk
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