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SKAL VI  SAMMEN 
 NEDBRINGE 

 VENTELISTERNE?

Vi tilbyder …
… kortere venteliste end Ry.

… at du ikke er den eneste fra Jylland eller Fyn, der 
er mange både medarbejdere og medpatienter.

… Haslev og Ry har præcis de samme tilbud om 
aktiviteter og undervisning (dog ikke ridning).

… Haslev ligger også i naturskønne omgivelser 
med have og skov lige udenfor døren.

… Der er ca. 2 km til Haslev Bymidte, hvor der er 
cafeer og forretninger.

… Fra Haslev er der mange muligheder for at  
nyde Midt-og sydsjællandske attraktioner.

… Vi glæder os rigtig meget til at modtage  
dig og tilbyde dig et udbytterigt forløb med et 
kompetent behandlingsteam.

… Vi får positive tilbagemeldinger fra Ry-patienter, 
der en eller flere gange har valgt Haslev.

… Du får refunderet broafgift ved indlæggelse  
og udskrivelse og desuden en gang til en 
hjemme weekend ved indlæggelse i 4 uger.  
Eller dine pårørende kan få refusion ved ét  
besøg i Haslev, svarende til hjemmeweekend. 
Hvis det er bedst eller nemmest for dig med  
færge Århus-Odden, så kan du få refunderet  
færgeoverfarten i stedet for broafgiften.

Du er også meget velkommen til at kontakte  
os med spørgsmål i vores telefontid mandag til 

torsdag kl. 13-14.30 på tlf. 56 36 45 26.

Med venlig hilsen Sclerosehospitalet i Haslev.

Du kan finde mere information om  
Sclerosehospitalet i Haslev på vores hjemmeside: 

www.sclerosehospitalerne.dk




















Vi skriver til dig, fordi du er henvist til  
Sclerosehospitalerne i Danmark. 

 

KAN VI SAMARBEJDE  
OM AT  NEDBRINGE 

 VENTELISTERNE 
PÅ SCLEROSE

HOSPITALERNE?
Lige nu har vi brug for din hjælp

Hvis du bor på Fyn eller i Jylland og tænker  
”jeg vil helst til Ry”, så beder vi dig mindeligt om at 

tage til Haslev, hvor vi lige nu kan modtage flest.

(Hvis du er afhængig af patienttransport, kan der  
opstå forskellige problemer, og det skal du selvfølgelig  

ikke have. Tal gerne med vores visitation om det  
på tlf. 56 36 45 26 mandag til torsdag kl. 13-14.30)

… være positiv   
overfor  tilbuddet om 
 indlæggelse i Haslev.

… være positiv overfor at 
møde nye omgivelser 
og nye mennesker.

… være positiv overfor  
at få nye oplevelser.

… føle dig tryg dig ved 
medarbejderne i Haslev. 
De er lige så kompe-
tente som dem i Ry og 
mange af dem har jyske 
eller fynske rødder.

… fokusere på det sær-
lige i Haslev: gode 
 træningsfaciliteter inde 
og ude, orangeri m.m.

… undersøge transport-
muligheder til Haslev. 
(’kan jeg tage offentlig 
transport, kan jeg selv 
køre, kender jeg nogen, 
der kan køre mig, 
kan jeg få refusion fra 
 kørselskontoret’)

… tage ulejligheden 
med den måske lidt 
længere afstand med. 
Måske er det en fordel 
at komme lidt længere 
væk hjemmefra og  
kun fokusere på dig 
selv og dine behov?

Du kan hjælpe ved at …
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