
 
 

Din første dag: _______________________________________________ 
 

 
Dine oppmøtedager : ____________________________________ 

 
Pasientansvarlig sykepleier: ________________________________ 

 

 
Pasientansvarlig lege: ____________________________________ 

 

 
Blir du syk hjemme, kontakt fastlegen din, 

evt. ring Legevakten i Oslo, Tlf. 116117 

 

 
DINE RETTIGHETER SOM PASIENT: 

De nye helselovene gir deg rett til å velge behandling. 

Som pasient har du krav på å vite hvem som: 

• har det medisinskfaglige ansvaret 

• har det sykepleiefaglige ansvaret 

• gir informasjon om din videre behandling 

• svarer på spørsmål om din pasientjournal 

Enhet for Dagbehandling 

Adresse: Aker. Bygg 5, 2 etg 

Tlf.: 23 03 30 35 

 
 
 
 
 
 

Deltagelse i undervisning: 

Oslo universitetssykehus har nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene, 

noe som gjør at du kan bli forespurt om deltagelse i studentundervisning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enhet for Dagbehandling er et tilbud til deg som trenger medisinsk 

utredning, behandling og rehabilitering på sykehus og som samtidig kan 

bo hjemme. 



ENHET FOR DAGBEHANDLING 

Vi tilbyr tverrfaglig utredning og behandling som en 

oppfølging etter innleggelse på sengepost, eller inntak 

fra Geriatrisk poliklinikk. Behandlingsbehovet blir 

vurdert for hver enkelt pasient av det tverrfaglige 

teamet. Lengden på oppholdet varierer etter behov. 

 
Ta med ganghjelpemiddel om du bruker dette. 

 
Ta ikke med verdisaker, garderoben er ulåst. 

Åpent alle hverdager fra kl. 07.45 til kl. 15.45. 

TRANSPORT 

Du blir hentet hjemme fra kl. 08.30 eller etter avtalt tid. 

Det kan bli forsinkelser; vennligst vent inne. 

Sjåføren skal følge deg til Enhet for Dagbehandling. 
Hjemkjøring fra kl.14.45 

 
Dersom du har frikort er transporten gratis. 

For øvrig betales en egenandel – hver vei, etter gjeldende takst. 

Egenandelen betales direkte til sjåføren. 

Det er mulig å få giroblankett. 

 
MÅLTIDER 

Mulighet for enkel servering 

 
MEDISINER 

Det er viktig for oss å vite hvilke medisiner du bruker når du 

er innskrevet på Enhet for Dagbehandling. Ta med 

medisinliste første dagen. Dersom du bruker ukedosett så ta 

den med hver gang du er her.  

VÅRT TVERRFAGLIGE TEAM 

Lege: Lege har ansvar for den medisinske behandlingen.  

Alle har samtale med lege første og siste dag, og underveis etter behov.  

 
Sykepleier: Sykepleier følger deg tett under oppholdet. Vi har et nært 
samarbeid med hjemmetjenesten, og kan hjelpe med å tilrettelegge 
hjemmesituasjonen der det er behov. 

 

Fysioterapeut: Fysioterapeuten kartlegger din fysiske funksjon, og ut ifra 
dette gis tilbud om trening. Ganghjelpemidler tilpasses etter behov. Når 
du er ferdig her, vil vi vurdere om du trenger videre trening og eventuelt 
henvise videre til din bydel. 

 
Ergoterapeut: Sammen med det tverrfaglige teamet kartlegger 
ergoterapeuten hvilke praktiske konsekvenser en sykdom eller skade har 
medført for deg. Ergoterapeuten er med å vurdere behov for 
hjelpetiltak og/eller trening relatert til dagliglivets gjøremål. Det er 
mulighet for selvtrening. Ergoterapeuten kan gi råd til deg og dine 
pårørende om velferdsteknologi eller hjelpemidler. 

 
ANDRE  TJENESTETILBUD  VED BEHOV: 

Klinisk Ernæringsfysiolog 

Sosionom 

Prest 

Konsultasjonspsykiatri 


