
Her kan du læse om dine  

muligheder på sundhed.dk 

–  med og uden NemID

KOM I GANG
MED SUNDHED.DK



BLIV KLOGERE OG 
BETJEN DIG SELV
Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds-

portal. Her har du nem og hurtig adgang til

de informationer, du har brug for som patient 

eller pårørende. Du kan blandt andet finde:

◊	 Priser	på	tandlægebehandling

◊	 Ventetider	hos	speciallæger

◊	 Patientrettigheder

◊	 Undersøgelser	af	patienters	tilfredshed

◊	 Graviditetsguide	til	kommende	forældre

◊	 	En	oversigt	over	forsøg	og	mulighed	for	at		

tilmelde	dig	som	forsøgsperson

Dit NemID kan benyttes fra både computer 
og tablet. På www.nemid.nu kan du læse 
mere og bestille et gratis NemID.

LOG PÅ



OVERBLIK OVER
DIN SUNDHED
På sundhed.dk kan du bruge dit NemID til at 

komme ind i din Sundhedsjournal. Her kan du 

læse med i dine personlige sundhedsdata, fx:

◊	 	Journalnotater	fra	dine	forløb	på	offentlige	syge-

huse	i	Danmark

◊	 	Resultater	fra	laboratorieprøver

◊	 	En	oversigt	over	dine	konsultationer	hos	tandlæge,	

fysioterapeut	m.fl.	siden	2003

◊	 Oplysninger	om	ordineret	medicin

Du	kan	også	registrere	din	stillingtagen	til	organdona-

tion,	oprette	et	livstestamente	og	til-	og	framelde	dig	

screening	for	tarmkræft.

◊	 	Log	ind	med	dit	NemID	fra	’log-på’-knappen	på		

forsiden	for	at	komme	ind	i	din	Sundhedsjournal	

I Sundhedsjournalen er det ikke muligt at få 
adgang til børns journaloplysninger. Børn  
får adgang med NemID, når de fylder 15 år. 

OBS



   

TJEK
DIN MEDICIN

I Sundhedsjournalen finder du Medicinkortet, 

som giver dig et overblik over din medicin. 

Her kan du tjekke:

◊	 	Navnet	på	medicinen,	som	din	læge	har	ordineret		

til	dig

◊	 	Hvor	meget	du	skal	tage	og	for	hvad

◊	 	Hvornår	du	skal	begynde	og	stoppe	med	at	tage	

medicin,	som	ikke	er	en	fast/varig	behandling

◊	 	Hvordan	du	skal	tage	medicinen

◊	 	Recepter	fra	2	år	tilbage

◊	 	Apoteksudleveringer	fra	2	år	tilbage

◊  Find	Medicinkortet	i	Sundhedsjournalen,		

når	du	er	logget	på	sundhed.dk	med	dit	NemID

I Medicinkortet har du også adgang til dine  
børns data, når forældremyndigheden er 
 registreret i CPR-registret efter 27. maj 2004. 



FIND DEN RETTE
BEHANDLER
Under Find behandler kan du søge informationer 

om den behandler, du har brug for.

◊	 	Søg	efter	navnet	på	en	behandler,	søg	i	en	bestemt	

behandlergruppe	eller	søg	i	landets	regioner,	kom-

muner	og	byer.

◊	 	Find	den	behandler,	der	ligger	tættest	på	dig	ved	at	

klikke	på	Find nærmeste	i	øverste	højre	hjørne	og	

taste	din	adresse	i	felterne	forneden.

◊	 	Præciser	din	søgning	yderligere	ved	at	tage	stilling	

til	en	række	mere	specifikke	kriterier,	som	fx	køn,	

alder	og	adgangsforhold

◊	 Find	behandler	finder	du	til	venstre	i	øverste	menu

Også som app. App’en samler de mest brugbare 
informationer fra Find behandler. Den er gratis
og kan hentes i App Store og Google Play.
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Har du problemer med sundhed.dk? Så ring til 
sundhed.dk’s support på 35 29 83 10, eller send
en e-mail med dit problem til info@sundhed.dk

FIND ET GRATIS 
SUNDHEDSTILBUD

SLÅ SYGDOM OP 
I PATIENTHÅNDBOGEN

På sundhed.dk kan du finde over 2600 gratis 

tilbud inden for fx kost, træning, diabetes, KOL, 

rygestop, misbrug og patientuddannelser.

◊	 Find	oversigten	på	sundhed.dk/sundhedstilbud	

I Patienthåndbogen kan du hurtigt søge 

blandt flere tusinde artikler og forklarende 

 illustrationer om sundhed og sygdom. 

Alle	artiklerne	er	skrevet	af	læger	med	viden	på	det	

specifikke	område,	men	indholdet	er	skrevet	til	dig	

som	borger.

◊	 	Find	Patienthåndbogen	under		

Sygdom og medicin


