
	

Velkommen 
til

Restaurant fra Patient til Borger

Lidt baggrund om projektet

Med projektet kunne vi godt tænke os at vende patienter og pårørendes 
besøgskultur til en deltagerkultur, hvor I begge deltager aktivt i 
aftensmåltidet. Derfor er jeres deltagelse i projektet vigtig og betyder 
meget for os.

Vores håb er, at patienter og pårørende under aftensmaden vil opfatte det 
at være indlagt/have tilknytning til en indlagt som værende en mere normal 
og hverdagsagtig situation, hvor I kan koncentrere jer om hinanden.

For yderligere baggrundsinformation kontakt gerne 

Kirsten Knudsen 
Ledende økonoma
M: Kirstknu@rm.dk
T: 7842 7432

Kristina Lauridsen
Økonoma
M: kristlur@rm.dk 
T: 7842 7431

Marie B. Basse
Kvalitetskonsulent
M: maribass@rm.dk 
T: 7842 7488

Den afdeling du er 
indlagt på

Kantine til højhuset (sengeafdelinger):

1. Gå ud af kantinen og drej til venstre. Fortsæt ligeud ad 
gangen ca. 25. meter til du kommer til Elevator nr. 15 på 
venstre hånd.

2. Tag elevatoren op til Plan 1.

3. Du er nu i forhallen. Gå skråt til højre over forhallens 
område til elevatorblokken.

4. Tag en elevator op til din afdeling.
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Kære patient og pårørende,

I inviteres hermed til at deltage i et projekt, som går 
ud på at gøre jeres hospitalsbesøg til en bedre 
oplevelse.

Projekt ”Restaurant fra Patient til Borger” går ud på, 
at I får lejligheden for at nyde et aftensmåltid sammen 
her på hospitalet. 
Det vil sige, at I får muligheden for et hyggeligt ophold 
sammen i vores afslappede kantine, hvor I ikke skal 
bekymre jer om besøgstider, aftensmad og hverdagens 
stress. 

Hvad skal I gøre?
I skal blot følge en af vores frivillige ned i kantinen, 
aflevere de udleverede spisebilletter og udvælge jer 
det, I har lyst til at spise fra buffeten.

Afhentning på afdelingen
Du kan altid vente på en frivillig, som kommer og 
henter dig. Tidspunkt for afhentning er angivet i 
folderen. Men hvis du har mod på at gå selv, kan du 
følge rutevejledningen frem og tilbage.

Der er også skiltet godt til kantinen hele vejen, så hold 
også øje med skiltene.

Vi takker for jeres deltagelse og ønsker jer 
velbekomme!

Venlig hilsen

Din afdeling, køkkenet og Serviceafdelingen
Hospitalsenheden Horsens

Praktisk
Hospitalets køkken tilbereder altid et lækkert udvalg 
bestående af varme retter, spændende salater og en dejlig 
dessert. 

Kantinen er åben mandag til torsdag kl. 17:30-19:00. 

I får udleveret spisebilletter, som I skal aflevere i kantinen.

Afhentning: Fra opholdsstuen tættest på elevatorblokken.

Kl. 17:00 fra P6 
Kl. 17:15 fra P4

Rutevejledninger:

Højhuset (sengeafdelinger) til kantine:

1. Gå hen til elevatorblokken og tag en elevator 
ned til Plan 1 og gå ud til forhallen.

2. Gå skråt igennem forhallen hen til Elevator nr. 
15 (ved siden af Informationen)

3. Kør ned til Plan 0 (Kantinen)

4. Gå til højre lige når du er kommet ud af 
elevatoren, og fortsæt ligeud. 
Du skal gå ca. 25 meter hen ad til du kommer til 
nr. 4 gang på højre hånd. Drej til højre af gangen 
og fortsæt ligeud ind i kantinen. 


