Det kan du forvente på Patienthotellet
Patienthotellet er en del af Aalborg Universitetshospital og et gratis tilbud til dig. Du kan bo på Patienthotellet under din indlæggelse, så du ikke skal transportere dig frem og tilbage til dit hjem, når du skal til
undersøgelser eller behandlinger over flere dage. Det er din stamafdeling – det vil sige den afdeling, som
behandler dig – der afgør, om du kan henvises til at bo på Patienthotellet.
På Patienthotellet er der sygeplejefaglig ekspertise til rådighed døgnet rundt, og vi samarbejder med din
afdeling. Det er dog stadig din stamafdeling, der har ansvaret for din undersøgelse og behandling, stuegang med mere.
Skal du undersøges eller behandles på en anden af hospitalets matrikler, bestiller Patienthotellet transporten frem og tilbage.
Du skal være selvhjulpen for at kunne på Patienthotellet
For at kunne bo på Patienthotellet skal du enten være selvhjulpen eller have en pårørende med, der
hjælper dig. Du skal kunne tage vare på egen hygiejne, påklædning og medicin, selv kunne bevæge dig
rundt, gå i vores restaurant for at spise, og overholde aftaler om undersøgelse og behandling på hospitalet, når du bor på Patienthotellet.
Du har dit eget værelse og adgang til Patienthotellets faciliteter
På Patienthotellet har du i dit eget værelse i rolige omgivelser, hvor du kan slappe af mellem aftalerne på
hospitalet. Der er TV på værelset, og du kan benytte hospitalets trådløse netværk til at komme på internettet.
Du har adgang til Patienthotellets restaurant og terrasse. Du har mulighed for at træne på egen hånd i
hospitalets fysioterapi. Du kan låne radio/cd-afspiller, ”MusiCure” cd’er, musikpude og en cykel til en tur i
det fri.
Din pårørende må overnatte hos dig
Din pårørende er altid velkommen til at bo sammen med dig – forhør om priserne i receptionen. Er din
pårørende med for at hjælpe dig, er overnatning samt morgenbuffet gratis. Det er din stamafdeling, der
vurderer, om du har behov for en ledsager for at kunne bo på Patienthotellet.

Patienthotellet
www.aalborguh.rn.dk

ID nr. 8001781OB02
1. juli 2015

Har din pårørende behov for at overnatte, mens du er på hospitalet, har vi et antal pårørendeværelser til
rådighed på Sønder Skovvej 5. Den reservation foregår også via din stamafdeling.
Du kan spise i vores restaurant
Patienthotellets restaurant tilbyder mad fra buffet til morgen, frokost og aften. Her kan du også nyde din
eftermiddags- og aftenkaffe med brød eller andet og læse i udvalget af aviser. Forplejningen er gratis,
mens du bo på Patienthotellet. Pårørende har mulighed for at spise med mod betaling.
Du kan bestille diætkost efter aftale med hotelsygeplejersken eller køkkenpersonalet. Desuden sælger vi
sodavand, øl og vin til måltiderne. Dette kan du betale med kontanter eller betalingskort.
Husk at medbringe
Dit eget tøj, inklusive morgenkåbe
Toiletsager
Aktuel medicin
Mobiltelefon (hvis muligt)
Find mere information på vores hjemmeside
Vil du gerne vide mere om Patienthotellet, før du ankommer, kan du finde flere oplysninger på
www.aalborguh.rn.dk.
Vi ser frem til at tage imod dig!
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