
Södra Älvsborgs Sjukhus 
Borås

Välkommen till SÄS Hotell



Välkommen
SÄS Hotell vid Södra Älvsborgs Sjukhus 
är en del av sjukhusvistelsen för många 
diagnosgrupper. I en trivsam och behag-
lig miljö erbjuder vi dig god service och 
medicinsk trygghet.

Hotellet har 46 enkelrum med dusch 
och toalett. Tillgång till extrabädd finns i 
samtliga gästrum.

Alla rum har telefon, TV och larm knapp 
till hotellets sjuksköterskor. Mer informa-
tion hittar du i gästpärmen på varje rum.

Hotellet ligger i sjukhusbyggnaden med 
ingång i sjukhusets huvudentré, ingång 
1, hiss F plan 6.

Det är läkaren som avgör vem som kan 
bo på hotellet.

Hotellplats kan erbjudas före eller efter 
ett ingrepp eller under en pågående be-
handlingsperiod 

Under hotellvistelsen har alltid remitte-
rande läkare det fortsatta medicinska an-
svaret. 

SÄS ett hälsofrämjande sjukhus där ho-
tellvistelsen möjliggör vila och avkoppling 
under boendet.

Hotellets matsal utgör ofta en träffpunkt 
under vistelsen där nya kontakter knyts.

Att vara gäst på SÄS Hotell
Incheckning kan ske dygnet runt och ut-
checkning senast kl.10:00 avresedagen.

Om du vistas 
på hotellet för 
polikliniska be-
handlingar och 
är i behov av 
hjälp med lä-
kemedel, tag 
med aktuell lä-
kemedels l ista 
undertecknad av ansvarig läkare och dina 
mediciner.

Hotellets sjuksköterska finns till din hjälp 
dygnet runt. 

Får du idag hjälp av en distriktsköterska?

Ta med dig det sjukvårdsmaterial som du 
behöver och en kopia av distriktsköters-
keremissen. Har du egna läkemedel tag 
med dessa.

Som patient på hotellet betalas en ho-
tellavgift, 100 kr per dygn inkl. måltider. 
Hotellavgift omfattas inte av högkost-
nadsskydd. Vid permissionsplats ingår 
sjukvårdande behandling och läkemedel. 
Polikliniska patienter med besök under 
vistelsen betalar sjukvårdande behand-
ling och läkemedel upp till högkostnads-
skydd. 

Närstående är välkomna att bo tillsam-
mans med dig i extrabädd under vistel-
sen.

Vid behov av utevistelse finns närhet till 
härliga skogspromenader alt till Borås 
centrum.

Buss finns i anslutning till sjukhuset.

Gångstavar finns att låna på sjukhusets 
bibliotek.



För patienter som strålbehandlas finns ett 
fåtal parkeringsplatser som är gratis.

Ta kontakt med hotellets reception 

Mobiltelefon är tillåtet att användas. SÄS 
Hotell har fritt WIFI. Om du önskar kan 
du få en fast telefon på ditt rum. Faktura 
skickas till din bostad. 

Betalning för hotellvistelse sker i första 
hand med betalkort men faktura kan ord-
nas vid behov.

Receptionen
Hotellets reception hittar du på plan 6. 
Receptionen är bemannad av sjuksköter-
skor dygnet runt.

Behöver du hjälp att förflytta dig inom 
sjukhuset finns det transporthjälp. 

Bagagerum finns att tillgå.

Telefon receptionen: 033-616 36 50

För icke hotellgäster men med anknyt-
ning till hotellet finns måltidskuponger 
att köpa. Betalning endast med betalkort.

Närstående som resurs (läkarordination) 
och förälder/närstående till barn betalar 
100 kr per dygn inkl. måltider medan an-
nan i extrabädd betalar 150 kr per dygn 
inkl. frukost. 

Inför hotellvistelse, ta med din legitima-
tion och betalkort. Hotellvistelsen betalas 
i första hand med betalkort vid önskemål 
kan faktura erbjudas. 

Det är bra att ha med sig bekväma inne-
skor, gärna med gummisula och eventu-
ella personliga hjälpmedel.

Service
Hotellets våningsvärdinnor finns dagligen 
till hands för att ge service.

Sjukhuset har avgiftsbelagda parkerings-
platser inom sjukhusområdet. Betalnings-
sätt: 

	 •	 Mynt

	 •		De	flesta	bensinkort.	

	 •	 Sms	biljett.

	 •	 Betalkort	endast	vid	sjukhusets	
  akutmottagning.



Måltider 
Restaurangen ligger på plan 6 och där serveras frukost, lunch- middags-
buffé och kvällsfika.  

Dagligen serveras

frukost  kl. 7:45–9:15

lunch  kl. 12:00–13:15

middag  kl. 16:45–18:00

Kvällsfika  kl. 19:30–20:30

Vänd dig till sjuksköterska i receptionen om du är i behov av 
särskild kost pga. medicinska skäl. 

Om du har behandlingstid och inte kan passa måltiden, 
så meddela personalen. 

Det finns alltid tillgång till kaffe, te och kylda drycker. 
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