Velkommen til Patienthotellet
Palle Juul-Jensens Boulevard

Receptionen
Sygeplejersken træffes på telefon 2477 9187
Patienthotellet er døgnet rundt bemandet med en sygeplejerske, som vil være til
rådighed med bl.a. vejledning og andre lettere sygeplejeopgaver. I dag-/aftentimerne er der serviceassistenter, der varetager rengøring.

Værelserne
Hotellet har 27 værelser fordelt på enkelt- og dobbeltværelser. Alle med eget bad
og toilet. På værelserne er der TV/radio og telefon. Egen mobiltelefon må benyttes
på hotellet, hvor andet ikke er anvist. Fra værelserne kan sygeplejersken tilkaldes
døgnet rundt på telefon.

CAFE / Forplejning
I Cafeen tilbydes morgen- og frokostbuffet samt middag. Cafeen tilbyder forskellige
diæter efter aftale. Pårørende kan købe mad og drikkevarer.
Afregning for måltider for pårørende kan ske med Dankort eller MobilePay.
I hotellets opholdsrum serveres kaffe/brød/kage/ eftermiddag og aften.

Medbring selv
Ved ophold på Patienthotellet bedes du medbringe eget tøj (eventuelt undertøj fra
afsnittet) og toiletartikler. Al medicin skal medbringes fra afsnittet eller hjemmefra,
da Patienthotellet ikke ligger inde med medicin. Vores ønske er, at patienterne
anvender privat tøj i Cafeen og opholdsstuen, da hotellet er et fristed fra
hospitalsmiljøet.
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Øvrige faciliteter
I opholdsstuen findes kaffemaskine, elkedel, mikrobølgeovn og køleskab. I
receptionen kan lånes hårtørre, strygejern, strygebræt samt vækkeur.
Gratis WiFi på hele hospitalet.
Reservation af værelser til patienter foregår via sengeafsnittene.
Pårørende kan henvende sig direkte på Patienthotellet eller på telefon 2477 9187
og forespørge om ledige værelser. Vi kan desværre ikke altid garantere, at
pårørende kan få værelse. Pårørende kan første efter kl. 15.30 tilbydes værelse,
hvis der er ledige værelser.

Rygning er ikke tilladt
Der er pr. 1. juni 2013 indført rygeforbud på hele Aarhus Universitetshospital. Dette
er også gældende for elektroniske cigaretter.
Der er indrettet udendørs rygekabiner, som er de eneste steder, der må ryges.
Personalet kan oplyse placeringen af rygekabinerne.
Hvis der på trods af rygeforbuddet ryges på værelserne, koster det svarende til en
hovedrengøring, samt prisen for en overnatning, da værelset ikke kan bruges den
følgende dag. I alt ca. 1000 kr.
Aktiveres brandalarmen forårsaget af rygning, koster det yderligere 3.800 kr. for
brandvæsenets udrykning.
Rygning medfører desuden bortvisning fra Patienthotellet.

Patienthotellet er






Et moderne alternativ til hospitalsindlæggelse for den selvhjulpne patient
eller patient med pårørende som hjælper. Opholdet er uden omkostninger for
patienten.
Ophold på Patienthotellet er en del af et indlæggelsesforløb og patienten
visiteres fra afdelingen.
En mulighed for overnatning for pårørende sammen med patienten.
En mulighed for indlogering af pårørende, tæt på hospitalets afsnit, hvis der
er ledige værelser.

Vi er et team af sygeplejersker og serviceassistenter, der er klar til at yde
sygepleje, service og omsorg for vore gæster.
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