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Afdeling for 
Kræftbehandling

Inden dit besøg
Vigtig forberedelse
Tag gerne en pårørende med
Du er altid velkommen til at tage en pårørende med. Det kan være en fordel, at I 
er to om at lytte og stille spørgsmål.

Tag disse ting med til dit første besøg

Udfyld samtykkeerklæring
Hvis du skal indlægges, bedes du også medbringe toiletsager og 
behageligt tøj, hjemmesko med skridsikre såler eller andet fodtøj til 
indendørs brug.

Værd at vide
Brug for råd og vejledning
Hvis du og dine pårørende har brug for råd og vejledning inden din indlæggelse, 
kan du/I kontakte en af klinikkens forløbskoordinatorer på 
www.rigshospitalet.dk/onk-fk

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.

Afsæt god tid til dit besøg
Vær opmærksom på, at du skal bruge 1-4 timer i forbindelse med det første 
besøg, afhængig af om du samme dag fx skal have foretaget blodprøver eller 
røntgenundersøgelser.

Forbered dig på ventetid i løbet af dagen
Dit program for dagen kan bestå af flere dele. Forbered dig derfor på, at der kan 
være ventetid indimellem.
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Tilmeld dig NemSMS, og bliv husket på din aftale
Du kan modtage en sms, der minder dig om din aftale med hospitalet. Du 
tilmelder dig NemSMS på www.borger.dk.

Færre parkeringspladser på grund at stor ombygning
Vi bygger om, og det kan derfor være sværere at finde en parkeringsplads. Vi 
opfordrer til, at du orienterer dig om hospitalets parkeringsforhold og 
alternative muligheder for transport på vores hjemmeside https:// 
www.rigshospitalet.dk

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 Rigshospitalets 
kørselskontor på 35454666, alle hverdage fra kl. 07.00-16.00. Kørsler kan 
tidligst bestilles 14 dage før din aftale. Hvis du bor uden for Region 
Hovedstaden, skal du benytte dig af kørselsordningen i din region. 
Læs mere om transport på www.rigshospitalet.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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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 patiener - nu og i fremtiden.

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. 


