
Odense UniversitetshospitalFind din indgang!
Indgangsnumrene er nøglen til at finde 
rundt på hospitalet.

Alle indgange har ét bestemt nummer     
- og alle numre er samlet i farvede 
områder.

Nummeret på den indgang du skal 
benytte er nævnt i dit indkaldelsesbrev 
eller på dit mødekort. Der er sat store 
skilte og oversigtskort op rundt omkring 
i terrænet.

Indenfor indgangen finder du skilte, der 
viser vej til afdelingen og etagen.

Parkering - kom i god tid!
Der er rift om parkeringspladserne på 
Odense Universitetshospital, så kom i 
god tid - vi kan ikke garantere, at der er 
ledige pladser.

Læs mere om parkering på bagsiden!
Byggeplads for 
OUH’s nye fælles
akutmodtagelse 
frem til nov. 2011

langtids-
parkering

Oversigt over afdelinger

Reception (Information)

Skadestue

Indgangsnummer

P-hus for patienter og pårørende

Betalings- eller gratis parkering

Fynbus af- og påstigning

Taxa-holdeplads

Kiosk & Minimarked

Cafeteria

Rygepavillion for patienter og pårørende

betaling
åbner juli 2011
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11Røgfrit Sygehus
Odense Universitetshospital er røgfrit 
sygehus. Det betyder at hverken patienter, 
besøgende eller hospitalets ansatte må ryge 
indenførs eller udendørs.

Patienter og besøgende må dog ryge i ry-
gepavillionerne, som er opstillet uden for de 
3 største indgange – se på kortet.

Du må gerne ringe mobilt
Du må gerne ringe i mobiltelefon de fleste 
steder på hospitalet – hold øje med skiltnin-
gen og vis hensyn.

Flere steder i forhallen er der telefoner til 
mønter og gængse betalingskort.

Gå på nettet i forhallen
Nogle steder i forhallen er der trådløs 
adgang til nettet via Region Syddanmarks 
“Borgernet”. Du skal logge på med dit navn, 
postnummer og CPR-nummer. Alle indlagte 
patienter har trådløs adgang.

Kiosk & Minimarked
Her kan du købe kioskvarer, friskbagt brød 
og et udvalg af købmandsvarer – samt for-
skellige slags nikotinerstatning.
 
Åbningstider: 
Man-fredag  kl. 7.00 - 20.00
Lør-søndag kl. 8.00 - 20.00

Der er rift om parkeringspladserne på 
Odense Universitetshospital, så kom i god 
tid – vi kan ikke garantere, at der er ledige 
pladser.

Patienter kan parkere gratis 
tæt på hospitalet
Er du indkaldt til undersøgelse, behandling 
eller kontrol, kan du parkere gratis tæt på 
hospitalet - naturligvis forudsat at der er 
ledige pladser. Besøgende og gæster skal 
betale for at parkere tæt ved hospitalsbyg-
ningerne. 

Brug dit sygesikringskort!
Er du patient og indkaldt til at møde på 
hospitalet, giver dit sygesikringskort dig 
mulighed for gratis parkering - også selv-
om du kun er passager. 

Skal du indlægges, kan du kun parkere 
gratis på selve indlæggelsesdagen. 

Sæt dit sygesikringskort i én af betalings-
automaterne på terrænet og anbring P-
billetten et synligt sted i bilens forrude. 

Hvis din mødetid ikke er registreret i auto-
maten, kan du parkere bilen og inden for 
15 minutter hente en P-billet på afdelingen 
eller i en af vores Receptioner/ Informa-
tioner. Du skal vise dokumentation for 
dit besøg i form af indkaldelsesbrev eller 
anden skrivelse fra sygehuset.

Cafeteria 
Cafeteriaet i forhallen byder dagen igen-
nem på forskellige kolde og lune retter.

I juli 2011 renoverer vi Cafeteriaet – det 
kan betyde forstyrrelser i driften.

Åbningstider: 
Kl. 6.30 - 19.30 alle dage

Pengeautomat
Danske Bank har en pengeautomat i for-
hallen over for Cafeteriaet.

InformationsCenter og bibliotek
I InformationsCentret kan patienter og 
pårørende finde supplerende information 
om sygdomme, sund levevis, patientfor-
eninger m.v.. 
  
InformationsCentret er også et bibliotek, 
hvor patienter og pårørende kan låne 
bøger, tidsskrifter, videofilm til børn samt 
musik.

Ligger over for elevatorerne ved 
Cafeteriaet.

Åbningstider:
Man-torsdag 10.00 - 16.00
Fredage og skoleferier 10.00 - 15.00

Kun i afmærkede båse
Parker kun i de afmærkede P-båse i om-
rådet – og inden for afmærkningen. Benyt 
ikke parkeringsbåse, der er reserveret til 
andre formål. 

Overtræder du parkeringsreglerne, kan 
det medføre en kontrolafgift på 510 kr. 
Får du udstedt en kontrolafgift, kan du på 
bagsiden af den læse mere om regler og 
muligheder for at klage.

Gratis parkering to steder for alle
Alle kan parkere gratis på P-pladsen til 
langtidsparkering vest for hospitalet samt 
på parkeringspladsen ved Zoo/ Dyrskuep-
ladsen (adgang fra Sdr. Boulevard ved Zoo 
– kør gennem tunnellen under togbanen). 
Herfra tager det cirka 10 minutter at gå til 
hospitalet.

Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C

Tlf. 6611 3333
ouh@ouh.regionsyddanmark.dk
www.ouh.dk

Værd at vide …Kort om parkering

P-hus åbner juli 2011
I juli måned åbner vi et parkeringshus 
med 575 nye P-pladser forbeholdt 
patienter og besøgende. 

Dermed får patienter, pårørende og 
besøgende næsten dobbelt så mange 
parkeringspladser til rådighed.
 
Patienter parkerer gratis i P-huset, 
mens pårørende og besøgende 
betaler samme pris som på øvrige 
P-pladser på OUH.


