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Privathospitalet Kollund er det
eneste privathospital i Sønder-
jylland. Det er beliggende i natur-
skønne omgivelser ved Flensborg
Fjord kun 3 km fra den dansk-tyske
grænse i Kruså. 
Privathospitalet har til huse i et
betonfrit miljø. Alle bygninger er
opført på gammeldags vis i rigtige
mursten. Bygningskomplekset rum-
mer en 2 etagers behandlingsbyg-
ning samt en stor sengeafdeling
med 15 store enestuer incl. alle faci-
liteter (egen entré, eget bad, toilet,
garderobeskab, TV, telefon og
adgang til internettet m.m.). 
Ved ankomsten til Privathospitalet

henvender man sig til sekretæren i
receptionen. 
I receptionens venlige og behageli-
ge omgivelser kan De læse avis,
lytte til musik eller evt. se TV.

På Privathospitalet Kollund bliver
De undersøgt og behandlet af den
samme speciallæge i hele forløbet.
Vi lægger meget vægt på det til-
lidsforhold, der således opbygges
mellem patient og behandler. 
I videst mulig omfang vil det også
være de samme sygeplejersker, De
møder hver gang.
Som patient på Privathospitalet
Kollund er De dækket af privathos-
pitalets ansvars- og patientforsi-
kring.

De kan som privatpatient henvende
Dem direkte til Privathospitalet
Kollund, eller De kan lade Deres
egen læge skrive henvisning til den
ønskede behandling. 
De kan opnå tilskud til behandling,
hvis De er medlem af Sygeforsik-
ringen danmark, eller hvis nu De
eller Deres arbejdsplads har tegnet
en sundheds- eller helbredsforsik-
ring hos et forsikringsselskab. 
Er De selvstændig erhvervsdriven-
de, kan De fratrække behand-
lingsudgiften på selvangivelsen. 
For at undgå længere sygemel-

dingsperioder i venten på offentlig
sygehusbehandling, kan De desu-
den henvises af Deres bopælskom-
mune. Privathospitalet Kollund har
efter aftale med Amtsråds-
foreningen status som aftalesyge-
hus og kan modtage patienter, der
ikke kan opnå behandling på et
offentligt sygehus inden for den
garanterede ventetid på 2 måneder
efter henvisning fra en praktiseren-
de læge (uden egenbetaling).
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Ingen reel ventetid ved undersø-
gelse og behandling.

Ortopædisk kirurgi:
• små svulster, fedtknuder eller
modermærker i hud og underhud 
•  slimsæk / ganglion på hånd og
håndled • klemt nerve ved håndled
(carpaltunnelsyndrom) • krumme
fingre (Dupuytrens kontraktur) •
springfinger • klemt nerve ved
albue 

• kikkertoperation (artroskopi) af
knæled med mindre operationer af
menisker og slimhinder.
• meniskfastgørelse • slimsæk i
knæhase (Bakercyste) • knæskals-
stabiliserende operation • skinne-
bensbetændelse • compartment-
syndrom • stabiliserende fodleds-
operation • klemt nerve ved fodled
• kikkertoperation af fodled med
mindre operation • skæv storetå
med knyst mm.

Parenchym (almen) kirurgi:
• lyskebrok • brok i operationsar 
• vandbrok • årebrok • forhudsfor-
snævring • sterilisering • andre
operationer på mandlige kønsorga-
ner mm.

Åreknudekirurgi:
• operationer i lyske, på lår, i knæ-
hase og på underben efter forud-
gående ultralydscanning. 
• førstegangs operation såvel som
reoperation af tidligere åreknude-
operationer, specielt i lysken.
• behandling af karsprængninger.

Plastikkirurgi:
• ar-korrektioner, brystformind-
skende operationer og andre re-
konstruktive operationer på medi-
cinsk indikation udføres.
• kosmetisk kirurgi udføres efter
nærmere aftale og betingelser.

Helbredsundersøgelse 
(fra efteråret 2003):
Et stigende antal mennesker ønsker
at få udført en grundig vurdering
af deres krops fysiske tilstand.
Privathospitalet Kollund kan tilby-
de Dem undersøgelse, udført af en
af vore speciallæger (i intern medi-
cin). Ud over en grundig gennem-
gang af Deres helbredsoplysninger
foretages en klinisk undersøgelse,
hjerteundersøgelse med EKG under
belastning, blodtryksvurdering og
analyse af urin- og afføringsprøver.
Når svarene foreligger, modtager
De en skriftlig rapport med special-
lægens vurdering af Deres hel-
bredstilstand samt råd og vejled-
ning til bedring af denne.

Shockwave behandling:
Ensformige, hyppigt gentagne og
belastende bevægelser, f.eks under
arbejdet, kan resultere i overbelast-
ningsskader, seneskedehindebe-
tændelse, musearm, tennisalbue
mm. Velansete internationale tids-
skrifter har de sidste år bragt med-
delelser om stor behandlingssucces
med et nyt apparatur ( modificeret
»nyrestensknuser«), som Privat-
hospitalet Kollund nu har erhver-
vet. Som hovedregel er man smer-
tefri efter 3 behandlinger.
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Asmus Overbeck Petersen
Cheflæge
Privathospitalet ledes af speci-
allæge Asmus Overbeck Peter-
sen, der er uddannet som or-
topædkirurg med subspeciale i
hofte-, knæ- og fodledsproble-
mer. Han har interesse- og eks-
pertområde indenfor idræts-
medicin med erfaring fra bl.a.
Superligaen i fodbold samt eli-
tegymnastik.
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De har ret til behand-
ling senest 2 måneder
efter henvisning fra
Deres læge.

Ifølge sundhedsministeri-
ets bekendtgørelse nr. 299
af 13. maj 2002 har patien-
ter ret til behandling på
offentligt sygehus senest 2
måneder efter henvisning
fra den praktiserende
læge med tillæg af maksi-
malt 2 gange 14 dage for
nødvendige undersø-
gelser. Det offentlige
sygehus er forpligtet til at
informere Dem om mulig-
heden for at blive henvist
til et aftalesygehus, hvis
det offentlige sygehus
ikke kan yde behandling-
en inden for de garantere-
de 2 måneder. Sygehus-
afdelingen kan ifølge
loven ikke nægte at henvi-
se Dem til et aftalesygehus
som f.eks. Privathospitalet
Kollund.
Hvis sygehuset ikke uden
videre imødekommer
Deres ønske skal De hen-
vende Dem til amtets pati-
entvejleder (Sønderjyl-
land: 74 33 52 46 
Ribe: 79 88 66 06 
Vejle: 79 43 43 76 
Ringkøbing: 97 32 46 80).
Se punktet for sygehus-
valg på Indenrigs- og
Sundhedsministeriets   
hjemmeside www.im.dk.
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Kresten Philipsen 
Formand for 
privathospitalets bestyrelse
“Det er et spændende initiativ,
der er taget med etableringen
af Privathospitalet Kollund.
Stedet og beliggenheden er
ideel. Samarbejdet med speci-
allægerne Asmus Overbeck
Petersen og Kim Boe sikrer høj

kvalitet i behandlingen. De og deres gruppe af
speciallæger sikrer, at patienten altid vil blive
behandlet af en dygtig og erfaren dansk special-
læge.
Da tiden er til et øget samarbejde mellem offent-
lige og private sygehuse, er der behov for
Privathospitalet Kollund og jeg er glad for opfor-
dringen til at være med.”

Her finder De Privathospitalet Kollund:

Bredsdorffvej 10 • Kollund • 6340 Kruså • Tlf.: 74 30 11 30 • Fax: 74 30 11 40  
e-mail: info@privathospitaletkollund.dk • www. privathospitaletkollund.dk

Undersøgelse og behandling kun efter aftale.
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