HENVISNINGSLISTEN
NAVN/EMNE
Alle Patient foreninger i DK

Anonym alkoholikere

Astma og Allergiforbundet

WWW/TLF
Guide til listen.
1: www.sundhed.dk
2. Tryk på boger
3. Tryk på sundhedsvæsnet
4. Tryk på andre sundhedsaktor
5. Tryk på patientforeninger.
www.dkaa.dk
Tlf: 70 10 12 24

www.astma-allergi.dk
Tlf: 43 43 59 11

Børnelinien

www.bornungesorg.dk
Tlf: 70 209 903

Dukh

www.dukh.dk
Tlf: 76 30 19 30
www.faks.dk

FAKS

Giftlinien

www.giftlinjen.dk
Tlf: 82 12 12 12

Hjertelinjen

www.hjerteforeningen.dk
Tlf: 80 20 33 66

K10

www.k10.dk

Kræftlinjen

Tlf: 80 30 10 30

Livslinien

www.livslinien.dk
Tlf: 70 201 201

BEMÆRKNINGER
Der findes der en komplet liste
over alle patientforeninger.

Hvis du har brug for hjælp
vedr. alkoholproblemer
Alle dage: 08-24
Vi kan råde dig omkring din hver
dag med astma og allergi

Hverdage: 10-15
De professionelle rådgivere
tilbyder rådgivning til børn og
unge op til 28 år med alvorligt
syge eller døde forældre.
Man-tors: 17-21
Sagsbehandling på handicap
området + lovgivning.
Foreningen af Kroniske
Smertepatienter, har socialt
netværk i hele danmark
Hjælp ved forgiftning af alle
art, medicin osv
Åbent døgnet rundt.
Hjertelinjen er
Hjerteforeningens gratis
telefonisk rådgivning og støtte
til alle med hjertekarsygdom
inde på livet
Hverdage: 09-15 +
Ons,fredag,søndag: 18-21
Debat forum og chat side
omkring fleksjob og
førtidspensioner
Kræftlinjen er en gratis
telefonrådgivning for
kræftpatienter, pårørende,
efterladte og andre, der har
brug for rådgivning i
forbindelse med kræft
Hverdag 9-21
Lør-søn: 12-17
Hvis du er i krise eller har
tanker om selvmord.
Åbent alle dage 11-23
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Livsnettet

WWW/TLF
www.livsnettet.dk

Medicin

www.medicin.dk

Mødrehjælpen

www.moedrehjaelpen.dk
Tlf: 70 11 12 12

Offerrådgivningen

www.offerraadgivning.dk
Tlf: 116 006

Patientforsikringen

www.patientforsikringen.dk
Tlf: 33 12 43 43

Patientombuddet

www.patientombuddet.dk
Tlf: 72 28 66 00
Hverdage: 10-14

BEMÆRKNINGER
Social chatside delt om i
diagnosegrupper
Information om medicin
Mødrehjælpen støtter sårbare
gravide, mødre og
børnefamilier med socialfaglig,
juridisk og økonomisk
rådgivning samt en række
forskellige programmer og
indsatser for eksempelvis unge
forsørgere og voldsramte
kvinder og børn
Offerrådgivningen hjælper
ofre, vidner og pårørende i
forbindelse med voldsomme og
chokerende oplevelser som
ulykker, kriminalitet og
trafikuheld.
Krav om erstatning for en
skade pådraget i forbindelse
med undersøgelse eller
behandling i sundhedsvæsnet.
Senest 3 år efter man er blevet
bekendt med skaden.
Behandler klager over
sundhedsfaglig virksomhed
Eks. Undersøgelser, diagnose,
behandling og tilsidesatte
patientrettigheder.

Patientvejledere

Psykiatrifondens
Telefonrådgivning
SR-bistand

Sexlinien

Søg på patientvejleder på
google så kommer der en
masse frem på sundhed.dk
Da de er regionalt opdelt.
www.psykiatrifonden.dk
Tlf: 39 25 25 25
www.sr-bistand.dk
Tlf: 35 39 71 97

www.sexlinien.dk
Tlf: 70 20 22 66

Åben: man-fre 11-23, weekend
og helligdag 11-19
Gratis Social og juridisk
bistand
Åben: man-tors 10-15, fre 1014.30
Vi besvarer spørgsmål om sex,
seksualitet, prævention, abort,
graviditet, køn, krop, lyst,
pubertet, den første gang OSV.
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Smertelinjen

WWW/TLF
www.smertelinjen.dk

BEMÆRKNINGER
Her arbejder der frivillige
patienter, sygeplejersker,
socialrådgivere og
psykologistuderende. Se
nærmere på hjemmesiden for
hvornår det er muligt at
kontakte de enkelte fagrupper.
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