
Information til patienter og pårørende

Velkommen til Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital!

Med udgangspunkt i jeres situation ønsker vi et tæt samarbejde om forløbet un-

der og efter indlæggelsen.

Mål og plan for behandlingsforløbet

Inden for det første hverdagsdøgn holder vi et møde med dig, hvor vi anbefaler,

at du tager en pårørende med. 

Mødet afholdes af kontaktlægen med deltagelse af sygeplejerske eller terapeut. 

Ved mødet 

 lægger vi plan for forløbet under indlæggelsen,

 giver vi et bud på forventet indlæggelsestid,

 du får udleveret kontaktlægens visitkort.

Du får udleveret et kort resume af behandlingsplanen. 

Diskretion

En patient har lovmæssig ret til at fravælge inddragelse af andre - herunder 

information til pårørende.

Udlevering af journalmateriale

Du får en kopi af det udskrivningsbrev, som sendes til egen læge. Det er kun 

dig, der kan få udleveret kopi af din journal eller dele deraf. Hvis pårørende 

ønsker kopi af journalen, skal henvendelsen ske igennem dig selv eller med din 

accept. 
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Træning foregår som en del af alle døgnets dagligdags gøremål 

Ældre mennesker mister hurtigt funktionsevne, hvis de er syge og ligger meget 

i sengen. Derfor er det en del af behandlingen, at træning indgår i alle døgnets 

daglige gøremål. Målet er, at du kan klare så meget som muligt selv. 

I de første dage kan du have mest lyst til at blive i sengen. Personalet vil 

opmuntre dig til at komme op i dit eget tøj for, at du ikke mister dine kræfter. 

Funktionsevne, fysisk og psykisk selvværd stiger hurtigere, når man er i sit 

eget tøj. 

De daglige aktiviteter foregår i samarbejde mellem dig og personalet, så dine 

behov bliver tilgodeset. 

Kom sikkert hjem

Under indlæggelsen kontakter vi din hjemkommune, der har ansvaret for 

relevant hjælp og hjælpemidler efter udskrivelsen.

Vi lægger vægt på, at du kommer godt hjem. Vi sørger for transporten fra 

hospitalet medmindre pårørende selv ønsker at hente dig. I fællesskab vurderer

vi behovet for et kort besøg af os umiddelbart efter udskrivelsen.  

Genoptræning varetages af kommunen efter udskrivelsen

Umiddelbart før udskrivelsen tager vi stilling til, om du har behov for videre 

træning og sender da en genoptræningsplan til kommunen.

Inden for en uge efter udskrivelsen vil du modtage et brev fra kommunen, som 

du skal svare på. 

Overnatning

Pårørendes støtte under indlæggelsen er meget værdifuld. Derfor er det muligt 

for pårørende at overnatte på stuen. Sengetøj bliver stillet til rådighed.
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Værdigenstande

Værdigenstande opbevares på eget ansvar under indlæggelsen. Der findes en 

værdiboks på alle sengestuer. Hvis du eller dine pårørende ikke ønsker at 

benytte denne mulighed, anbefaler vi, at du sender værdigenstande med dine 

pårørende hjem. Personalet kan også være behjælpelige med at deponere 

værdigenstande i hospitalets Regnskabsenhed. 

Henvend dig til personalet undervejs 

Vi vil gerne have, at du henvender dig til personalet, hvis du oplever:

 at du ikke får den ønskede information,

 at du har brug for en ekstra samtale,

 at vi ikke lever op til dine forventninger,

 at der er problemer i forbindelse med udskrivelsen. 

Hvis du oplever, at problemet ikke er løst, eller du ikke føler dig hørt, kan du 

henvende dig til afdelingssygeplejersken eller afdelingsledelsen. 

Afdelingssygeplejersken på sengeafsnittene kan kontaktes på telefon:

Sengeafsnit 1: 7846 1953         

Sengeafsnit 2: 7846 7670

Sengeafsnittenes placering:

Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Sengeafsnit 1: J513 og Sengeafsnit 2: J613 (Indgang J).

Besøgstid: 

Der er fri besøgstid.
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Telefon

Der må gerne anvendes mobiltelefon i Ældresygdomme

Hjemmesiden

For flere informationer om afdelingen - se vores hjemmeside www.auh.dk

Vi ønsker alle i Ældresygdomme at gøre vores bedste. Derfor vil vi gerne have 

jeres tilbagemeldinger.

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen

Kirsten Rahbek Catherine Foss

Oversygeplejerske Konstitueret ledende 

overlæge

kirrah@rm.dk annfos@rm.dk 

Kontakt: Tlf. 7846 1933 / 7846 1931
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