TRYGHED OG HJÆLP
I TILFÆLDE AF
KRITISK SYGDOM

DANMARKS FØRSTE MEDLEMSBASEREDE
SUNDHEDSORGANISATION MED FOKUS PÅ KRITISK SYGDOM
Langt de fleste danskere har haft, eller får, kritisk sygdom ind på livet. Men selvom
det danske sundhedssystem er dygtig til at behandle patienterne, oplever mange,
at der ikke er tid nok til grundighed for den enkelte.
Patientens.dk er Danmarks første medlemsbaserede sundhedsorganisation og har til
formål, at sikre medlemmerne den bedst mulige hjælp og behandling i tilfælde af netop
kritisk sygdom.

SUNDHEDSSYSTEMET ER TIL
FOR AT BEHANDLE DIG.
VI ER TIL FOR AT HJÆLPE DIG
BEDST MULIGT
GENNEM FORLØBET.

VI SIKRER VORE MEDLEMMER DEN BEDST MULIGE HJÆLP
OG BEHANDLING

Ved kritisk sygdom føler mange mennesker sig utrygge og alene i et stadigt mere kompliceret
sundhedssystem. Forskellige læger og sygeplejersker medfører at det hurtigt kan blive
svært at holde hovedet koldt og fokusere på, hvorvidt man får den bedst mulige behandling.
Og lægger vi dertil skiftende hospitaler og behandlingssteder, så er der også stor risiko for,
at vigtige informationer går tabt – og det er der ingen, der har gavn af.
Vi er et specialiseret og erfarent hold af danske overlæger, professorer, speciallæger,
sygeplejersker og patientvejledere, som hjælper, rådgiver og støtter vores medlemmer
igennem hele behandlingsforløbet.

SAMME LÆGE OG KONTAKTSYGEPLEJERSKE
Fra første samtale, tilknyttes du et fast team bestående af
kontaktsygeplejerske og læge. Dit vejlederteam samler de
tilgængelige oplysninger om din sygdom og dit sygdomsforløb, hvilket sikrer dig dit overblik, således at der hurtigt
kan træffes rigtige beslutninger.
Pris: Inkluderet i basismedlemskab.

FORLØBSGENNEMGANG

I det danske sundhedsvæsen er der ikke altid tid nok til grundighed for den enkelte patient. Dette kan forårsage fejl i sygdomsforløbet. Ved kritisk sygdom vil vore eksperter gennemgå udredningen i din journal og undersøge, om de vigtige tiltag er sket i
overensstemmelse med de officielle lægelige standarder og
Sundhedsstyrelsens krav (eksempelvis hjerte- og kræftpakkerne).
Pris: Inkluderet i basismedlemskab

HJÆLP TIL FORSIKRINGSDOKUMENTATION

Mange danskere har i deres forsikring en dækning ved kritisk
sygdom. Vi hjælper dig med at anmelde sygdommen til
forsikringsselskabet, således at du ikke skal bruge din tid på
dette under dit sygdomsforløb. Viser det sig ved forløbsgennemgang, at noget ikke er sket efter danske standarder/
erstatningsret så informerer vi herom med det samme.
Pris: Inkluderet i basismedlemskab
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18 -29 år

*
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*
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* DKK pr. måned. Børn i husstanden tilbydes gratis medlemskab, hvis alle over 18 år i husstanden, er tilmeldt Patientens.

ET MEDLEMSKAB MED INDBYGGEDE TILKØBSMULIGEHEDER

Udover basisydelserne, i medlemskabet, er det muligt at tilkøbe en række produkter som
f.eks. ’Second Opinion’ og ’Hjælp til ansøgning om behandling i udlandet’. Prisen for disse
ydelser varierer afhængigt af diagnose, omfang af materiale, sygdomshistorik m.v. I hvert
enkelt tilfælde udarbejdes der et konkret tilbud forud for igangsættelse.

SECOND OPINION

En Second Opinion er i praksis, at din sygdom og dit forløb
bliver set på med nye øjne. Dette foregår ved, at en førende
speciallæge, overlæge, eller professor – det kan være fra Danmark eller andre steder i verden – med speciale i netop din
kritiske sygdom, udfører en nøje gennemgang af alt relevant
materiale – om nødvendigt helt forfra. Tilkøb

LEV MED KRITISK SYGDOM

Hvad skal man sige på jobbet, til familien og hvad med sexlivet.
Hvis du skulle få brug for yderligere personlig vejledning, ansigt til
ansigt med egen coach, har Patientens.dk et formaliseret og rabatteret samarbejde med Copenhagen Coaching, som landet over har
specialuddannede helbredscoaches, der kan støtte og vejlede dig
i tilfælde af kritisk sygdom. Tilkøb

HJÆLP TIL ANSØGNING OM BEHANDLING
I UDLANDET

Hvis det viser sig, at der er en bedre behandling i et andet EUland, kan Patientens.dk hjælpe med denne ansøgning. Reglerne
er kort; at den danske stat giver patienten tilskud i form af, hvad
den tilsvarende behandling vil koste i Danmark, og at patienten
selv skal betale en eventuel forskel, herunder transport. Tilkøb

SÅDAN MELDER DU DIG IND

Alle skal have lige adgang til den bedste behandling af netop deres diagnose.
Hos Patientens.dk optager vi alle medlemmer – dog kan man ikke gøre brug af vores
serviceydelser ved en allerede stillet diagnose.

BLIV MEDLEM HER

