
Ledsager og besøgende 

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

Dine gæster må forvente, at din træning kan vare indtil kl. 

16.00. 

I weekender og på helligdage er der fri besøgstid. 

Forplejning: Du kan købe kaffe og te til dine gæster på 

afdelingen. 

I forbindelse med din ankomst og din afrejse – også i forbindelse 

med weekendorlov, er der mulighed for at købe spisebillet til 

ledsager i informationen. 

Gæster har ikke mulighed for at købe spisebillet. 

Børn: Børn er meget velkomne på besøg. Mindre børn skal være 

ledsaget af en voksen. 

 

Her finder du flere oplysninger 

 Få information om dine rettigheder som patient på 

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

 Læs om gigthospitalet på www.gigthospitalet.dk 

 I vores venterum og opholdsstuer finder du relevante pjecer. 

 

Kontaktoplysninger 

Bookingen kan træffes på telefon 73 65 40 88, tirsdag og torsdag 

kl. 10.30-11.30 eller via mail: kcgbooking@gigtforeningen.dk 
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Rart at vide før indlæggelse 

Med denne pjece byder vi dig velkommen og ønsker for dig, at 

du får en rigtig god indlæggelse. 

 

Vi beder dig medbringe 

 Toiletsager og nattøj. 

 Badetøj, badesko og morgenkåbe, hvis du har. 

 Tøj, herunder bekvemt tøj til træning. 

 Sko til træning, der sidder godt fast på fødderne. Disse 

anvendes kun indendørs. 

 Hjælpemidler såsom bandager, skinner, indlæg til sko, 

specialtilpasset fodtøj, rollator, stokke og lignende. 

 Din medicin og en opdateret medicinliste. Medbring din 

medicin i original emballage, ikke i doseringsæsker. 

 Eventuelt træningsprogram. 

 

Desuden er det en god ide at medbringe 

 Mobiltelefon og oplader. 

 Underholdning såsom læsestof, håndarbejde, bærbar 

computer / tablet og oplader. 

 

Vi beder dig om ikke at medbringe privat sengetøj som dyne, 

pude og madras. 

Vi minder om, at du medbringer kontanter og andre 

værdigenstande på eget ansvar. 

 

Transport 

Som hovedregel sørger du selv for transport til og fra hospitalet. 

Parkering 

Parkeringsmulighed finder du overfor hospitalets hovedindgang 

på den offentlige P-plads ved Emmas Have. 

Af hensyn til hospitalets naboer opfordrer vi til, at du undlader at 

parkere på Toldbodgade og Stengeroddevej. 

 

Tog og bus 

Hospitalet ligger ca. 200 meter fra togstationen og bus-

holdepladsen. Der er ca. 1 km fra X-busstoppested til hospitalet. 

 

Under opholdet 

Når du ankommer, henvender du dig i informationen ved 

hovedindgangen. Her bliver du modtaget og hentet af en med-

arbejder fra sengeenheden. I sengeenheden informerer vi dig om 

praktiske forhold i forbindelse med dit ophold hos os. 

 

Her er nogle oplysninger som, vi har erfaring for, kan være rare 

at kende på forhånd: 
 

Mobiltelefon: Du er velkommen til at benytte din mobiltelefon på 

egen sengestue og i opholdsstuer. 

Vi beder dig sætte mobiltelefonen på lydløs i tidsrummet kl. 

12.00-14.00 samt kl. 21.00-07.00. 

Vi henstiller til, at du ikke benytter mobiltelefon under træning. 

Vi opfordrer dig til at tage mest mulig hensyn til dine 

medpatienter, når du bruger mobiltelefon. 
 

PC/trådløst netværk: Du har fri adgang til trådløst netværk på 

stuen. Derudover kan du benytte PC med internet opkobling i 

ambulatoriets venteværelse på 1. sal. 
 

Alkohol: Alkohol er ikke foreneligt med opholdet og indtagelse af 

alkohol medfører udskrivelse. 
 

Brandsikkerhed: Levende lys må ikke benyttes på hospitalet. 
 

Weekend: Du har mulighed for at tage på weekendorlov fra 

fredag kl. 15.00 til søndag kl. 21.00. 
 

Transport i forbindelse med weekend: Udgifter til transport til 

weekendorlov afholder du selv. 

 


