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Rart at vide - før indlæggelse  

Vi vil med denne pjece byde dig velkommen og ønsker at du får 

et rigtig godt ophold på hospitalet. 

 

Vær opmærksom på 

Har du andre aftaler eller ambulante forløb i samme tidsrum 

som den planlagte indlæggelse hos os, så overvej, om det er 

bedre at udsætte indlæggelsen eller at udsætte de andre 

aftaler. Er du i tvivl, kan du henvende dig på telefonnummeret 

på indkaldelsesbrevet. 

Har du været i behandling eller indlagt på udenlandsk hospital 

inden for de sidste 12 måneder, beder vi dig kontakte os før 

indlæggelsen. 

Hvis du har fødevareallergi / intolerance vil vi meget gerne tage 

specielle hensyn, men specialkost laves kun efter læge-

ordination. Lægeordinationen skal fremsendes inden indlæg-

gelsen på Gigthospitalet. 

 

Hvad du skal medbringe 

 Indkaldelsesbrevet 

 Det medsendte oplysningsskema 

 Sundhedskort 

 Toiletsager, indesko, evt. badetøj, badesko og morgenkåbe 

 Tøj, herunder bekvemt tøj til træning, og sko, der sidder 

godt fast på fødderne 

 Hjælpemidler som bandager, skinner, indlæg til sko, 

specialtilpasset fodtøj, rollator, stokke etc. 

 Vanlig medicin og opdateret medicinliste. Medbring venligst 

medicinen i original emballage, ikke i doseringsæsker. 

 Evt. information om særlig træningsprogram 

Desuden er det en god ide at medbringe 

 Underholdning såsom læsestof eller håndarbejde  

 Mobiltelefon – se afsnit om brug af mobiltelefon  

 Bærbar computer / tablet – se afsnit om PC 
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Hvad skal du ikke medbringe 

Gigthospitalet erstatter ikke mistede ejendele. Vi beder dig 

derfor om ikke at medbringe større pengebeløb, kostbare 

smykker og andre værdigenstande. 

På grund af hygiejneregler må der ikke medbringes nogen 

former for sengetøj (dyner, puder, madrasser). 

 

Målet med indlæggelsen er 

 At din funktionsevne udvikles, så den så vidt muligt svarer 

til dine aktuelle behov, muligheder og ønsker  

 At du opnår størst mulig grad af selvhjulpenhed  

 

Overvej inden indlæggelsen hvad du gerne vil opnå. 

 

Transport 

Som hovedregel skal du selv sørge for transport til og fra 

hospitalet. 

Yderligere oplysninger vedrørende transport ses i pjecen: 

Transport til og fra sygehuset. 

Parkering 

Der er mulighed for at parkere overfor hovedindgangen på den 

offentlige p-plads ved Emmas have.  

Af hensyn til hospitalets naboer beder vi dig undlade at parkere 

på Toldbodgade, Stengeroddevej og parkeringspladsen ved 

Bellevue. 

Tog og bus  

Hospitalet ligger ca. 200 meter fra jernbanestation og bus-

holdeplads. Der er ca. 1 km fra X-busstoppested til hospitalet. 
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Under opholdet 

Ved ankomsten henvender du dig i Informationen ved hoved-

indgangen. Her bliver du registreret og hentet af en med-

arbejder. I sengeenheden informerer vi dig om de praktiske 

forhold og de forskellige afdelingers aktiviteter m.m.  

Det er ikke altid muligt på forhånd at sige noget om indlæg-

gelsens længde, da det er individuelt og afhængigt af formålet 

med indlæggelsen. Indenfor de første dage efter indlæggelsen 

udarbejdes en behandlingsplan for dit indlæggelsesforløb. 

Forløbet kan vare fra få dage til få uger. 

Specielle hensyn. Er der specielle forhold, der skal tages hen-

syn til, såsom sprogmæssige hensyn, høreproblemer eller 

lignende, bedes du informere os om det før indlæggelsen. Vi vil 

så vidt muligt tage hensyn hertil. 

Rygning. Tobaksrygning er generelt forbudt på hele hospitalet 

og må kun finde sted udendørs på anvist område. Patienter må 

ryge i rygerummet i stueetagen. 

Alkohol. Under opholdet på Gigthospitalet er det ikke tilladt at 

indtage alkohol. Overtrædelse af denne regel medfører ud-

skrivelse. 

Post og aviser kan under indlæggelse omadresseres til Gigt-

hospitalet. Der er ikke omdeling i weekender og på helligdage. 

PC/Trådløst netværk. Der er adgang til PC med internet-

opkobling i ambulatoriets venteværelse på 1. sal. Der er også 

mulighed for at koble egen bærbar computer til internettet, da 

huset er forsynet med trådløst netværk. 

Brandsikkerhed. Det er ikke tilladt at anvende levende lys på 

hospitalet.  

Hvis du medbringer elektriske apparater såsom elektrisk 

barbermaskine eller føntørrer, beder vi dig sikre, at de er i 

intakte stand. 
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Mobiltelefon. Du kan bruge mobiltelefon på egen sengestue og i 

opholdsstuer. Mobiltelefonen skal være på lydløs i tidsrummet 

kl. 12.00-14.00 samt kl. 21.00-07.00. 

Bemærk: Mobiltelefon må ikke medbringes under behandlinger.  

Vi beder dig tage hensyn til dine medpatienter når du bruger 

mobiltelefon. 

Tøjvask. Har du opholdt dig på hospitalet weekenden over, kan 

vi tilbyde vask af dit tøj i den efterfølgende uge. 

Weekend. Efter aftale med personalet kan du tage på week-

endorlov fra fredag kl. 15 til søndag kl. 21. 

OBS: Udgifter til transport til weekendorlov skal du selv 

afholde. 

 

Pårørende 

Besøgstid. Der er besøgstid på hverdage kl. 15.00-21.00. 

Besøgende må forvente, at du også kan være til behandling i 

dette tidsrum. 

I weekender og på helligdage er der fri besøgstid. 

Forplejning. Kaffe kan købes på afdelingen.  

I forbindelse med indlæggelse, udskrivelse eller til og fra orlov, 

er der mulighed for at købe spisebillet til 1 ledsager i Informa-

tionen. 

Besøgende har ikke mulighed for at købe spisebillet. 

Børn. Børn er meget velkomne på besøg, men deres ophold er 

under en voksens ansvar. 

 

Patientrettigheder 

Få information om dine rettigheder som patient på 

www.sundhed.dk. Her kan du også se din lægejournal. 

Relevante pjecer er også tilgængelige i vores venterum og 

opholdsstuer på hospitalet. 
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Om Kong Christian X's Gigthospital 

 

Vision - for fremtiden, det vi styrer efter. 

Visionen er et billede af den fremtid vi ønsker os for 

Gigthospitalet og som vi kan skabe gennem et målrettet 

samarbejde i samme retning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgernes Gigthospital  

Et hospital, hvor vi respekterer borgernes forventninger til os. 

Hvor vi indhenter og gør brug af borgernes viden og behov i det 

omfang, det er relevant for hospitalets sikring af kvaliteten i 

ydelserne. At borgernes viden og behov tænkes ind i 

hospitalets strategier.  

Et hospital, hvor der er en forventning om at man er 

nyskabende og trendsættende de steder, hvor det giver god 

mening.  
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Den bedste behandling til gigtpatienter  

Et hospital, hvor patienterne føler sig velkomne og trygge. Hvor 

de oplever en personlig behandling af høj faglig standard og 

patientforløb af højeste kvalitet. Der ydes en tværfagligt 

koordineret og fælles målrettet indsats til gavn for den enkelte 

patient, og hvor en effektiv ressourceudnyttelse kommer 

patienten til gavn.  

 

Inspirerende og udviklende miljø  

Et hospital, hvor personalet trives uanset funktion. Hvor det er 

sjovt og positivt udfordrende at gå på arbejde og hvor der er en 

læringsorienteret kultur og et respektfuldt samarbejdsmiljø. 

Hvor man lægger vægt på, at alle medarbejdere og ledere har 

de fornødne kompetencer og at disse anvendes og kontinuerligt 

udvikles sideløbende med hospitalets udvikling. 
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