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PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Hurtig adgang til læger  
og specialister

Privathospitalet Mølholm ligger på en naturskøn bakke  

med udsigt over Vejle by og fjord. Her er nogle af  

Danmarks bedste og mest erfarne læger og specialister 

klar til at modtage dig i hyggelige og smukke omgivelser.

Hos os kan du altid få hurtig adgang til en bred vifte af  

specialer, og alle vores medarbejdere er venlige og op-

mærksomme. Vi tænker 360 grader rundt om din sund-

hed og hjælper dig videre med den behandling, diskretion 

og omsorg, som du har et naturligt krav på. 

Privathospitalet Mølholm har hovedsæde i Vejle samt 

hospitalsfaciliteter i Aarhus. 

Mest markant er bygningerne i Vejle, som emmer af histo-

rie og eksklusivitet i et kompleks af store patriciervillaer, 

som er ombygget til et samlet og moderne hospital. 

HØJBJERG/AARHUS

VEJLE



PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Et utraditionelt privathospital

Det helt specielle ved Privathospitalet Mølholm er, at 

vores læger og specialister er medejere af hospitalet, så 

du er sikret høj grad af faglighed, et stort engagement og 

et klart fokus på din unikke behandling. 

Vi prioriterer samarbejdet mellem klinikker og fagområ-

der højt. Det betyder, at vores læger i tæt samarbejde for-

søger at nå frem til den rigtige diagnose og behandling af 

dig, så dit forløb bliver så godt og succesfuldt som muligt.

Grundlæggende er vores indstilling, at vi er til for dig  

– ikke omvendt. Derfor kommer du aldrig til at føle dig 

som et nummer i køen. Du og din sundhed er altid i 

centrum, og det er vores vigtigste opgave at levere den 

højest mulige kvalitet i dit forløb og i din behandling.

Du har flere muligheder for 
at komme på Privathospitalet 
Mølholm 
• Som sundhedsforsikringspatient 

•  Som offentlig henvist patient /  
garantipatient

• Som privatbetaler  
Du er altid velkommen til at ringe og 
høre nærmere om dine muligheder
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På Privathospitalet Mølholm er al ventetid skåret ned til 

et minimum, og vores medarbejdere sørger for, at din 

behandling og koordinering mellem specialer sker så  

optimalt og effektivt som muligt. 

Vores medarbejdere – lige fra servicepersonalet over 

sygeplejersker, speciallæger og specialister – har et stort 

personligt engagement i hospitalet. Vi plejer at sige, at her 

er en helt speciel ånd, som vi kalder ”Mølholm-ånden”. 

Det handler om en udtalt ansvarlighed, vilje og stolthed, 

som gennemsyrer alle vores medarbejdere og alt, hvad  

vi laver. 

Organisationen er uformel og direkte. Det mærker du 

tydeligt, når du kommer i behandling hos os.

Du er tæt på den behandlende læge, og du taler direkte 

med den specialist, som skal foretage din behandling.   

Det betyder, at du altid har fuld adgang til detaljeret viden 

om, hvad du kan forvente, og hvordan din behandling skal 

foregå. 

Vores dygtige, administrative personale laver alle aftaler i 

samarbejde med dig og har styr på, hvor langt du er i dit  

forløb, så du ikke selv behøver at være koordinator af din 

egen behandling, men kan koncentrere dig om at være  

patient. 

I det hele taget tager vi hånd om dig, og det er vigtigt for 

os, at du føler dig velinformeret hele vejen igennem dit 

forløb. 

Din behandling har vores fulde opmærksomhed



”  Vi tror på, at omgivelserne og den  
personlige behandling betyder meget for,  
at du får den bedste oplevelse hos os...”
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På Privathospitalet Mølholm har du altid adgang til en 

specialist med en kompetence og faglighed, som er højt 

respekteret inden for sit felt. Vores succesrate og kvalitet i 

behandlingerne er meget høj, og vi følger kontinuerligt op 

i alle vores klinikker.

Vores kvalitet bekræftes af Institut for Kvalitet og Akkre-

ditering i Sundhedsvæsenet. Vi er stolte af, at vi som det 

eneste privathospital i Danmark, har modtaget Sund-

hedsvæsenets Kvalitetsakkreditering og certificering uden 

anmærkninger siden 2010, hvor akkrediteringen blev 

indført. 

Dokumenteret succes og kvalitet

Konklusionen fra Sundhedsvæsenets Kvalitetsakkredi- 

tering i 2017 lød således:

”Der er høj faglighed og høj effektivitet. Alle føler ansvar for 
at opgaven løses. Vi så teamwork og mantraet – ”patienten 
er i centrum” – her er det rigtigt... Nøgleord som kvalitet, 
tryghed og tillid – findes i organisationen og giver genklang 
hos de interviewede patienter. 

Alle 192 indikatorer er opfyldte”.

En konklusion, vi naturligvis er meget stolte af, og vi vil 

fremadrettet arbejde målrettet på, at bevare det høje 

kvalitetsniveau. 
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Avanceret teknologi 

Høj kvalitet er gennemgående i alt, hvad vi laver. Det 

afspejles også i vores bygninger og vores udstyr. Vi råder 

over de mest moderne operationsfaciliteter, og avance-

ret teknologi, som eksempel MR- og CT-scannere, der er 

nødvendige for at give dig de mest korrekte og nøjagtige 

diagnoser. 

Mange af vores patienter siger, at vores hospital virker 

meget mere hjemligt end et typisk hospital. Det er vi gla-

de for og stolte af. Det er netop vores mål, at du skal føle 

dig velkommen og hjemme, uden at vi går på kompromis 

med hygiejnen.

Vi tror på, at omgivelserne og den personlige behandling 

betyder meget for, at du får den bedste oplevelse hos os. 

Under din indlæggelse vil vores personale tage sig rigtig 

godt af dig, og på bedst mulig måde imødekomme dine 

behov. 
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Vi er lige her

Du finder os på følgende adresser

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM VEJLE
Brummersvej 1 (reception), 2, 7 og 10

7100 Vejle
Telefon 87 20 30 40

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM HØJBJERG/AARHUS
Saralyst Allé 50
8270 Højbjerg

Telefon 87 20 30 40

Der er gratis parkering  
hos Privathospitalet Mølholm 

i både Vejle og Højbjerg/Aarhus.

LÆS MERE 
www.molholm.dk

FØLG OS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/molholm 

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Om Privathospitalet Mølholm
• Grundlagt i 1992

• Bred vifte af over 30 specialer

• 200 ansatte, 36 klinikejere

• 30.000 patienter årligt 

• 5.500 operationer årligt



LÆS MERE www.molholm.dk
FØLG OS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/molholm
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