KYSTHOSPITALET I HAGEVIK
Et spesialsykehus for planlagte operasjoner i
muskler og skjelett (ortopedisk kirurgi)
Vi u ører årlig

1700 ‐ 1800 operasjoner i hele bevegelsesapparatet

ca 11 000 polikliniske vurderinger hos legespesialist

ca 14 000 røntgen‐undersøkelser
Vi lbyr pasientene en helhetlig helsetjeneste med klinisk un‐
dersøkelse, behandling, pleie, mobilisering og videre oppføl‐
ging.
Vi er en forsknings‐ og undervisningsavdeling ved Universite‐
tet i Bergen. Sykehuset har ansvar for utdanning av leger, sy‐
kepleiere, radiografer, fysioterapeuter og helsefagarbeidere.

Velkommen til Kysthospitalet i Hagevik
På høyre side ser du hvordan du kommer l oss. Hovedinngangen
ligger på sjøsiden av sykehuset. Der henvender du deg i resepsjo‐
nen i Pasientmo ak for å
registrere at du er kom‐
met. Dere er går du l po‐
liklinikkens venterom i 2.
etasje, og venter der l du
blir hentet l legeundersø‐
kelse og evt. røntgen. Van‐
ligvis tar hele vurderingen
30‐60 minu er.
Det kan være at du må utredes videre før type behandling be‐
stemmes. Behandling kan være operasjon eller for eksempel me‐
dikamenter/trening/fysioterapi.
De fleste pasientene som skal opereres, vil bli innkalt l opera‐
sjonsklarering 1‐3 uker før operasjon.
Du og fastlegen din vil få
informasjon i de ulike de‐
lene av behandlingsforlø‐
pet. Dersom du har
spørsmål, eller ønsker
mer informasjon, kan du
ringe oss på tlf 56 56 58
00.

Med buss (www.skyss.no)
...fra Bergen: Rute 600 l Tøsdalsski et
...fra Halhjem: Rute 600 l Tøsdalsski et

Rute 602/607 l Hagavik
Rute 602/607 l Hagavik

Det er ca 500 meter å gå fra busstoppet ned Ɵl sykehuset.
Med bil
...fra Bergen: Følg E39 mot Halhjem/Stavanger l du kommer l
rundkjøring ved Uno‐X bensinstasjon (ca 17 km e er Nes un). Ta
andre avkjøring i rundkjøringen og følg veien ca 5,1 km l du ser
sykehusskiltet.
...fra Halhjem: Følg E39 mot Bergen. Ta første avkjøring i andre
rundkjøring e er tunnelen (ca 6 km fra Halhjem). Følg veien ca 5,1
km l du ser sykehusskiltet.
GPS: 60.179797, 5.394974
Andre reisemåter
Kontakt Pasientreiser på tlf 05515.

Sykehuset har

ca 200 ansa e, mo aksseksjon,
operasjonsavdeling, anestesiav‐
deling, oppvåkningsavdeling,
sengeavdeling, fysioterapiavde‐
ling, røntgenavdeling, laborato‐
rium, kjøkken, vaskeri, ren‐
holdsavdeling, forsyning/innkjøp og teknisk avdeling.
Sykehuset behandler de fleste lidelser i muskler og skjele bortse fra aku e skader. De største pasientgruppene er

lidelser i ho e‐, kne– og skulderledd som behandles med
innse ng av protese og utski ing av protese.

lidelser i rygg som prolaps og trang ryggmargskanal, i llegg
l andre rygglidelser som behandles med implantater.

lidelser i skulder, kne, ankel, albue, ho e, fot, hånd, som en‐
ten behandles med ”kikkhulls‐kirurgi”, eller med åpen opera‐
sjon.

Adresse Hagaviksbakken 25, 5217 Hagavik
Telefon 56 56 58 00
www.kih.no
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Aviser kan kjøpes i Pasientmo ak kl 08.00‐16.00 på hverdager.
Interne Det er gra s trådløst ne verk på sengepostene, men
det er dårlig dekning på poliklinikken.
Kan ne finnes i 1. etasje. Åpen kl 10‐15 alle hverdager. Det er
også automater med diverse varer ved hovedinngangen.
Minibank Det er ikke minibank på sykehuset, men du kan betale
både varer og egenandeler med bankkort.

