
Patient Bisidder er et privat firma, der yder 
bistand, når du skal i kontakt med det danske 
sundhedssytem. Jeg lytter og navigerer, så du føler 
dig tryg. Ingen henvisning. Ingen ventetid. Ingen 
overenskomst med Den offentlige Sygesikring.

Patient 
Bisidder

Inger Reinholdt Knudsen

Telefon.: +45 27 79 69 60

Email: irk@patientbisidder.dk

Hjemmeside: patientbisidder.dk

Patient bisidder og indehaver

Jeg tager hånd om dig og 
dine pårørende i jeres  
konkrete livssituation



Personlig samtale hos dig eller mig

Sygeplejerske 
med 19 års 
erfaring

Udgangspunktet for min hjælp vil 
altid være en personlig samtale 
med dig og evt. dine pårørende. 
Jeg er underlagt tavshedspligt,
så jeg videregiver kun fortrolige 
oplysninger med dit samtykke.

Da alle er unikke, og da to forløb 
ikke er ens, vil vi sammen finde 
ud af, hvad dit/jeres behov er og 
aftale en pris, som løbende kan 
reguleres, hvis behovet ændrer sig.

Gå med/ledsage til lægesamtaler

Gå med til undersøgelser og behandlinger

Være bisidder - også når du er indlagt

Være bindeleddet mellem hospitalet og den primære 
sundhedstjeneste (For eksempel hjemmeplejen, 
hjemmesygeplejerske, praktiserende læge, speciallæge, 
fysioterapeut m.fl)

Hjælpe og aflaste dine pårørende

 • Glostrup Hospital som intensiv sygeplejerske (5 år) 

 • Rigshospitalets neonatal-afdeling (7 år) 

 • Hvidovre Hospital som anæstesisygeplejerske (7 år) 

 • Uddannet projektleder fra DTU 

 • Arbejdet i Novo Nordisk (12 år) som projektleder 
på kliniske forsøg med lægemidler samt arbejdet 
med bivirkningsrapporter inden for diabetes og 
blødersygdomme 

 • Hvad enten det er praktiserende læge, speciallæge eller  
anden læge/sygeplejerske, f. eks. på hospital.

 • Deltage i video konsultationer

 • Hjælpe med at stille relevante spørgsmål, og hjælpe dig med 
at huske, hvad du vil fortælle eller spørge om. Efter samtalen 
vil jeg hjælpe dig med at få klarhed over, hvad der blev sagt 
og besluttet.

 • Ledsage dig til blodprøvetagning på hospitalet eller 
laboratoriet.

 • Ledsage dig til andre procedurer (for eksempel diætist, 
røntgen, scanning, strålebehandling, kikkertundersøgelse)

 • Hjælpe dig med at holde styr på dine læge/hospitalsbesøg.

 • Være tilstede ved stuegang og sikre, at du får stillet de 
nødvendige spørgsmål og dermed føler dig tryg ved den 
plan, der bliver lagt for dit behandlings forløb

 • Følge op på aftaler med hjemmeplejen, 
hjælpemiddelcentralen, sygehuset eller andre instanser.

 • Gå med/ledsage til evt. socialrådgiver, psykolog eller andre 
instanser.

 • Et langstrakt og kompliceret sygdomsforløb er opslidende, 
både fysisk og psykisk for hele familien, og måske har dine 
pårørende ikke mulighed for at gå med dig på grund af 
arbejde eller afstand. De har måske selv brug for støtte under 
dit sygdomsforløb. Så lad mig være den ekstra ressource, 
som I mangler.

Kontakt Patient Bisidder for en uforpligtende snak
om dit eller jeres behov på:

Brug for 
hjælp?

Tlf.: +45 27 79 69 60 Email: irk@patientbisidder.dk


