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Hospitalet er en del af det reumatologiske tilbud i Region Syddanmark og er omfattet af det frie sygehusvalg 
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  RART AT VIDE FØR INDLÆGGELSE  

På indlæggelsesdagen forventes din stue klar senest kl. 12. 
Der er mulighed for aflåsning af værdigenstande. 
Træningstøj bedes pakket lettilgængeligt. 
 

Vi beder dig medbringe 

 Toiletsager og nattøj. 

 Tøj, herunder bekvemt tøj til træning. Badetøj, badesko og morgenkåbe, hvis du har. 

 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 og evt. 
doseringsæsker. 

 Pjecen ”Et skridt på vejen”. 
 

Det en god ide at medbringe 

 Underholdning såsom læsestof, håndarbejde, bærbar computer / tablet og oplader. 

 Det er tilladt at medbringe 1 synligt ren hovedpude (medbringes på eget ansvar). 
 
Medbringer du kontanter og andre værdigenstande er det på eget ansvar. 
 

Under opholdet 

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

 Alkohol/andre rusmidler: Dette er ikke foreneligt med opholdet og indtagelse kan medføre 
afbrydelse af indlæggelsen. 

 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. 
 

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. 
 
Her finder du flere oplysninger 

 Få information om dine rettigheder som patient på www.sundhed.dk. 

 Læs om Dansk Gigthospital på www.danskgigthospital.dk 
 

Kontaktoplysninger 
Bookingen kan træffes på: 

Tlf. 73 65 40 88  
Telefontid: Tirsdag og torsdag kl. 10.30-11.30 
 
booking@danskgigthospital.dk 
 

Vi ønsker dig et udbytterigt forløb på Dansk Gigthospital. 


