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Velkommen til sengepost Hode-Hals og Øye 
 

 
Sengeposten har ansvar for pasienter med sykdommer i øre, nese, hals, kjeve og øye regionen. 

Vi har 27 sengeplasser. 

Avdelingen er inndelt i 4 grupper basert på diagnoser. Vi tilstreber at personalet tilhører faste 

grupper for å kunne følge opp pasientene best mulig. 

 

 

Legevisitt 
Mandag-fredag: ca kl 09.00 – 11.00 

Lørdag-søndag: før kl 12.00 

 

Måltider 
Frokost: 08.00-09.30 

Lunsj:  12.00-13.00 

Middag: 16.00-17.00 

Kvelds: 19.30-20.30 

 

Besøkstid 
Pasienter kan ta imot besøk på rommet mellom kl 17.00 – 20.00. 

Utenom besøkstid må personalet kontaktes. 

 

Verdisaker 
Du er selv ansvarlig for private eiendeler som oppbevares i avdelingen. Vi anbefaler at du 

har minst mulig verdisaker med til innleggelse. 

 

Før operasjon 
Det er viktig at du før operasjonen tar av deg øredobber, ringer, piercing og andre smykker. 

Neglelakk og sminke må fjernes, og du må være nydusjet. Det må ikke påføres krem i ansiktet 

eller på kroppen. 

Du skal som oftest faste fra midnatt. Det betyr ikke spise, drikke, røyke, snuse eller tygge 

tyggegummi. Er du usikker spør sykepleier på sengeposten. 

Skal du opereres i munnen må du pusse tennene og tungen kvelden før, og om morgenen 

operasjonsdagen. Du skal også skylle med munnskyllevann;  f. eks. Corsodyl eller Paroex. 

 

 

 

Kontakte avdelingen 
Telefon 55973500  mellom kl 12.00 – 13.00 og mellom kl 18.00 – 20.00. 

  

 

Ved spørsmål og bestilling av reiser til og fra sykehuset, må du kontakte 

pasientreiser for informasjon tlf  05515. 
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