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.
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 bo 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 spisestue for at spise, og overholde aftaler om undersøgelse og behandling på hospitalet. Du skal desuden gå i dit eget tøj.
Forvent af dele faciliteterne
Patienthotellet råder over to 4-sengsstuer og tre 2-sengsstuer. Det kan indimellem være nødvendigt med
patienter af begge køn på samme stue, for at vi kan udnytte kapaciteten bedst muligt. Desuden har vi tre
toiletter og fire baderum.
Regler om pårørende
Er din pårørende med for at hjælpe dig, er overnatning samt morgenmad gratis. Det er din stamafdeling,
der vurderer, om du har behov for en ledsager for at kunne bo på Patienthotellet.
Lad aftaler om mad og drikke
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.
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Husk at medbringe
Dit eget tøj inklusive morgenkåbe
Toiletsager
Aktuel medicin
Mobiltelefon (hvis muligt)
Kontakt og mere viden
Vil du gerne vide mere om Patienthotellet, før du ankommer, kan du finde flere oplysninger på www.aalborguh.rn.dk. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 97 66 20 00.
Vi ser frem til at tage imod dig!
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