
Praktisk informasjon til deg som skal 
bo på pasienthotellene i UNN HF

UNN Tromsø UNN Harstad UNN Narvik

Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg



Tilbyr pasienthotell til deg som er pasient eller pårørende ved våre 
behandlingssteder i Tromsø, Harstad og Narvik. Hotellene er først og 
fremst et tilbud til deg som ikke er avhengig av 24-timers medisinsk 
tilsyn.

Er du inne til behandling vil sykehusavdelingen avgjøre om du kan bo 
på hotellet under hele eller deler av sykehusoppholdet. Avdelingen vil 
bestille hotellrom til deg og du betaler ikke for overnatting og kost.

Innlagte pasienter:
•	 Betaler ikke for opphold på hotellet
•	 Alle måltider er inkludert
•	 Rommet skal bestilles skriftlig fra avdelingen hvor pasienten 

tilhører 

Foresatte til barn under 18 år som er innlagt:
•	 Betaler ikke for opphold på hotellet
•	 Alle måltider er inkludert
•	 Rommet skal bestilles skriftlig fra avdelingen hvor pasienten 

tilhører

Ved pasienthotellene i UNN kan pårørende bo når vi har ledig 
kapasitet. Som pårørende har du ikke krav på refusjon av dine utgifter 
til opphold.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Innleggelse

Foresatt til barn under 18 år

Pårørende
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Hvis du skal til poliklinisk undersøkelse eller til dagbehandling og 
trenger overnatting, bestiller og betaler du selv rom og søker om 
refusjon for utgiftene fra pasientreiser. Rommet bestilles via pasient-
hotellenes felles booking: booking.pingvinhotellet@unn.no

•	 Du betaler selv for overnatting, inklusive frokost
•	 Du kan søke om refusjon fra Pasientreiser for overnatting og 

kost i henhold til gjeldende satser.      
Se www.pasientreiser.no/rettigheter/satser/

•	 Det kan være egenbetaling for deg som pasient på deler av 
beløpet

Polikliniske strålepasienter - Langtidsboende over 5 døgn
•	 Betaler ikke selv for opphold på hotellet, inklusive frokost
•	 Rommet skal bestilles skriftlig fra avdelingen som behandler 

pasienten
•	 Du kan søke om refusjon for kostpenger etter gjeldende satser 

fra Pasientreiser       
Se www.pasientreiser.no/rettigheter/satser/

Dersom du er ledsager (innkalt person som er medisinsk nødvendig 
under behandling /opphold) bestiller den avdelingen som behandler 
pasienten et rom til deg. 

•	 Betaler ikke for opphold på hotellet
•	 Frokost er inkludert
•	 Rommet skal bestilles skriftlig fra avdelingen hvor pasienten 

tilhører

Poliklinisk undersøkelse eller dagbehandling

Strålebehandling

Ledsager
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http://www.pasientreiser.no/rettigheter/satser/


Telefon 77 75 51 00 (hele døgnet)
Hjemmeside: 
www.pingvinhotellet.no

Inngang til Pingvinhotellet, UNN 
Tromsø er gjennom sykehusets 
hovedinngang i A6. 

Parkeringsplasser mot avgifts-
betaling på oppmerkede områder 
ved UNN HF, Tromsø.  

Frokost er inkludert i rompris. Lunsj, 
middag og kveldsmat er til salgs 
i hotellets restaurant i henhold til 
gjeldende åpningstider for deg som 
ikke har alle måltider inkludert.  

Det	finnes	også	et	enklere	mattilbud	til	salgs	i	hotellets	resepsjon	hele	
døgnet.

Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.

Hotellet er døgnåpent.

Praktisk informasjon Tromsø
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Telefon 77 01 53 28 
(ukedager fra kl. 06.30 til kl. 21.00)

Pasienthotellet, UNN Harstad er i 
sykehusets 3.etasje. 

Parkeringsplasser mot avgifts-
betaling på oppmerkede områder 
ved UNN HF, Harstad.  

Frokost er inkludert i rompris og 
serveres i pasienthotellets spisesal.
Lunsj og middag kan kjøpes i 
sykehusets personalkantine og/eller 
i kafé Botner i sykehusets 4.etasje. 
Kveldsmat kan kjøpes i pasient-
hotellet frem til kl. 21.00.

Narvesen	kiosk	finnes	i	sykehusets	hovedinngang.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.

Pasienthotellet er bemannet alle ukedager mellom kl.06.30 – 21.00. 

Innsjekk utenom hotellets åpningstider er i sykehusets akuttmottak 
første etasje.

Praktisk informasjon Harstad
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Telefon 76 96 87 20 
(ukedager fra kl. 07.30 til kl. 14.30)

Pasienthotellet UNN Narvik er i 
sykehusets 2.etasje. 

Parkeringsplasser mot avgifts-
’betaling på oppmerkede områder 
ved UNN HF, Narvik.  

Frokost og kveldsmat er inkludert i 
rompris og serveres i pasient-
hotellets spisesal. Lunsj og middag 
kan kjøpes i sykehusets personal-
kantine i 4.etasje frem til 14.00. 

Det er TV og tilgjengelig Internett 
på alle hotellrom.

Pasienthotellet er bemannet alle ukedager mellom kl.07.30 – 14.30.  

Innsjekk utenom hotellets åpningstider ved Føde/Gyn sengepost i 
sykehusets 4. etasje.

Praktisk informasjon Narvik
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Bilder fra pasienthotellene
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Pasientrom ved UNN Narvik

Pasientrom ved UNN Tromsø

Uteområde ved UNN Tromsø

Klatrevegg til barn ved UNN Tromsø

Bad til pasientrom ved UNN Tromsø

Pasientrom ved UNN Harstad
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Telefon  
769 68 720 

Mandag til fredag fra kl. 07.30 til kl. 14.30

Adresse
Sykehusveien 3

8516 Narvik

Pasienthotell Narvik

Telefon  
770 15 328

Mandag til fredag fra kl. 06.30 til kl. 21.00

Adresse
St. Olavsgate 70

9480 Harstad

Pasienthotell Harstad

Telefon  
777 55 100 

Åpent hele døgnet

Adresse
Hansine hansens vei 61

9019 Tromsø

www.pingvinhotellet.no

Pasienthotell Tromsø

Felles booking booking.pingvinhotellet@unn.no


