
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Navn Navnesen
Gadevej 123
1234 Bystad

Dette er en vigtig meddelelse til dig fra et af Region Hovedstadens hospitaler eller centre

Husk at læse alle vedhæftede bilag, så du får samtlige informationer om fx en undersøgelse eller behandling
eller om nødvendig forberedelse inden din aftale. Vær også opmærksom på, at der kan være skemaer eller
anden information, som du skal reagere på.
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Her kan man indsætte en forklædenote i DiPo



Rigshospitalet

Dato: 28. juli 2022
CPR: 123456-7890

Til Navn Navnesen

Indkaldelse
Du har tid til konsultation. Vi vil gerne se dig:

Dato og tid fredag d. 29. juli 2022 kl. 10:30

Aftalens varighed ca. 30 minutter

Adresse Rigshospitalet
Inge Lehmanns Vej 7
Opgang 2, 10. sal
Afsnit 2103
2100 København Ø

Vil du aflyse eller ændre tiden?
Hvis du vil aflyse eller ændre tiden, skal du ringe til os på telefon 35 45 20 94,
hverdage kl. 08.00-15.00.

Du er også velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål.

Du kan også nemt og sikkert kontakte os på www.minsundhedsplatform.dk eller
i appen MinSP. Her kan du også få overblik over aftaler, se prøvesvar og
udvalgte notater fra din journal. Du logger på med NemID eller MitID.

Venlig hilsen

Personalet
Blodsygdomme, klinik 2094

Her indsættes patientinstruktion eller fritekst

Her kan man indsætte rettighedsfrase



Vigtige forberedelser før dit besøg_4222_%BP Side 1 af 327
47

7

Ju
li,

 2
02

1

•
•
•
•
•

Afdeling for 
Blodsygdomme

Inden dit besøg
Vigtige forberedelser
Kontakt os, hvis du tager blodfortyndende medicin
Hvis du tager blodfortyndende medicin, skal du ringe til os og fortælle dette, da 
det kan have betydning for, hvordan vi skal undersøge og behandle dig.

Udfyld de vedlagte skemaer
Udfyld skemaerne og tag dem med til aftalen. Har du problemer med at udfylde 
eller printe skemaerne, så mød op 15 minutter før din samtale, så kan du 
udfylde skemaerne hos os og få svar på eventuelle spørgsmål.

Tag disse ting med til din forundersøgelse

Daglig medicin
Vedlagte samtykkeerklæringer i udfyldt stand  
Denne indkaldelse  
Bilag eller andre informationer, du har fået af os  
Læsestof eller lignende, da der kan forekomme ventetid. 

Skriv dine spørgsmål ned, så du husker at stille dem
Stil spørgsmål, imens du er hos os. Det er vigtigt, at du får svar på det, der ligger 
dig på sinde. Det kan være en god idé at skrive spørgsmål  
ned hjemmefra, så du husker at stille dem. 

Værd at vide
Læs mere på vores hjemmeside
Du kan finde mere information om undersøgelser, behandlinger og praktisk 
information på vores hjemmeside  
https://www.rigshospitalet.dk/knoglemarvstransplantation

Du kan blive tilbudt at deltage i et forskningsprojekt
Rigshospitalet er et forskningshospital. Derfor kan du i forbindelse med din 
behandling hos os blive tilbudt at deltage i et eller flere forskningsprojekter. Vi 
forsker for at udvikle bedre behandling til vores patienter – nu og i fremtiden.
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Ring hvis du har brug for en tolk
Kontakt os hurtigst muligt, hvis du har brug for en tolk, så sørger vi for at booke 
en til dig. Læs mere om reglerne for brug af tolk på  
www.regionh.dk/tolk

Log på Min Sundhedsplatform og følg med i dit forløb på hospitalet
På www.minsundhedsplatform.dk kan du bl.a. følge med i din behandling, se 
kommende aftaler, se prøvesvar og udfylde spørgeskemaer. Hvis du har 
spørgsmål til din behandling, kan du også  skrive direkte til den afdeling, du er 
tilknyttet. Du kan også hente appen MinSP på din smartphone. Du logger på 
med NemID.  

Læs om dine rettigheder
www.regionh.dk/patientrettigheder 
www.sundhed.dk 
www.regionh.dk/sygehusvalg

Vælg et andet offentligt hospital – det frie sygehusvalg
Du har som udgangspunkt frit sygehusvalg til offentlige hospitaler. Du kan 
kontakte en rådgiver i Sygehusvalg, som kan oplyse dig om dine muligheder for 
at få en tid på et andet hospital:

Du kan ringe til en rådgiver på telefon 38 64 99 00 mandag og tirsdag kl. 
9.00-15.00, onsdag kl. 14.00-17.00 og torsdag og fredag kl. 9.00-13.00.
Du kan også sende en mail til Sygehusvalg via www.regionh.dk/fritvalg, 
hvor du også kan læse mere om dine muligheder.
Du kan se ventetider på www.mitsygehusvalg.dk

Sørg selv for transport
Du skal normalt selv arrangere og betale for din transport til og fra hospitalet. I 
enkelte tilfælde kan du have ret til at få hjælp til udgifterne eller til kørsel frem 
og tilbage. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os. Find 
kontaktoplysninger, og læs mere om transport på www.regionh.dk/transport

Dine personlige data
Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse 
med din henvendelse. 
Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt dine rettigheder på 
vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik 
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Anvendelse af blod- og vævsprøver til forskning
Rester af blod- og vævsprøver kan blive brugt til forskning. Du har ret til at 
beslutte, at dine blod- og vævsprøver kun må anvendes til behandling af dig 
selv og til formål, der umiddelbart er knyttet til din behandling. 
Læs mere om dine rettigheder på www.regionh.dk/patientrettigheder. 


