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PATIENTHEMMET VID ULEÅBORGS UNIVERSITETSSJUKHUS (OYS) 
 
Patienthemmet är i första hand avsett för patienter som behandlas eller undersöks. Om 
tillgängliga platser finns kan de även bokas för patienternas anhöriga (maximalt 4 
personer/patient). 

 
Priser för kunder 
Vuxen 37,70 €/dygn, under 16 år 20,60 €/dygn, barn under 4 år gratis. 
För personer som inte har en hemkommun i Finland är priser: vuxen 78,01 €/dygn, under 
16 år 60,91 €/dygn. 
FPA ersätter en del av övernattningsavgiften till ersättningsberättigad patient. Den 
boende ansöker själv om ersättningen från FPA med kvitto på betalning och läkarintyg. 
Linne ingår i avgiften. Avgiften betalas med bank-/kreditkort på Infopunkten (N hallen) 
eller per faktura. 
 
Patienthemmets lägenheter  
Våningshus A: Besöksadress Sairaalanrinne 4 A, 90220 ULEÅBORG 

- finns i området för boenden, antalet bäddplatser är 32 
- lägenheterna består av kollektivlägenheter med två rum 
- i lägenheterna finns ingen telefon  

Våningshus G: Besöksadress Sairaalanrinne 4 G, f-trappa, 90220 ULEÅBORG 
- finns i området för boenden, antalet bäddplatser är 42 
- lägenheterna består av kollektivlägenheter med tre rum 
- i lägenheterna finns ingen telefon  

 
Avståndet från sjukhuset till patienthemmen är cirka 300–600 meter. Från centrum 
och järnvägs-/busstationer kommer flera bussar till närheten av sjukhusområdet. 
Noggrannare instruktioner om resvägar och tidtabeller finns att läsa vid 
informationstavlor och på internet. 

 
Måltider ingår inte i patienthemsavgiften. Man kan äta i sjukhusets restauranger 
(Kotka, Lokki, Kielo) eller kaféer (Neilikka, Soilikki, Lokki, Kielo). 

 
I gemensamma kök finns det möjligheter till matlagning. Köken är utrustade med spis, 
kylskåp, mikrovågsugn, kaffekokare, kärl och redskap för matlagning. I några av 
lägenheterna finns också en frys. 

 
Rökning och alkoholkonsumtion är förbjudna. Det är inte tillåtet att ta med sig 
husdjur till patienthemmet. 

 
Bokning 
Rum bokas i första hand av sjukhemmets föreståndare. 
Telefon (08)  315 3220, mån – tors kl. 08.00 – 15.30, fre kl. 08.00 – 14.00. 
  

När föreståndaren inte finns på plats, görs bokningen på infopunkten. 
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Telefon (08) 31531 06, mån – fre kl. 07.00 – 16.00. 
 
 
Nycklar 
 
Nyckeln hämtas från Infopunkten (ingång N) och samtidigt får ni en guidekarta.  
Personlig guidning ända fram kan inte ordnas. 
 
Om ni kommer till patienthemmet utanför infopunktens öppettider, meddela detta i 
samband med bokning av rummet. Nycklarna och kartan får ni vid dörren till ingång N 
och vi ber er vänligen ringa nummer 08 3158080. 

 
Inkvartering i patienthemmet kan inte ske utan förhandsbokning. 
 
Nycklarna lämnas in före kl. 12 på avresedagen. 
 
Parkering 
Patienthemmet har parkeringsplatser på gården av Sairaalanrinne 4. Vänligen ange 
bilens registreringstecken vid bokning. Avgiften betalas på Infopunkten (ingång N). 
Om patienthemmets parkeringsplatser inte är tillgängliga, kan ni parkera i P-huset vid 
Sairaalanrinne och betala i en betalautomat. 
Ni får anvisningen från Infopunkten, vid behov. 
 
Om ni behöver patienthem, boka plats omedelbart, när ni har fått ett 
tidbokningsbrev. Tidvis är patienthemmet mycket efterfrågat. Ingen avgift tas ut för 
bokad plats, om ni måste avboka den på grund av ändringar i vårdplanen. 

 
 
V Ä L K O M M E N ! 
 


