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»Nick Hækkerup (sundhedsminister, red.) skulle prøve
at bo her i seks uger med sin
kone. Han vil hurtigt ﬁnde ud
af, at han har mere plads
i sin ministerbil,« siger
Bo Sigvardson – her på
Cabinn sammen med sin
samlever, Birgitta Nordborg.
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»Vi lever som burhøns«
»Nick Hækkerup (sundhedsminister, red.) skulle
prøve at bo her i seks uger
med sin kone. Han vil hurtigt
finde ud af, at han har mere
plads i sin ministerbil,« griner Bo Sigvardson og blotter
sine tandløse gummer. Tænderne er brækket af under
operationerne.

»Der er så lidt plads«
Bo Sigvardson fortæller, at
der knytter sig nogle bivirkninger til medicinen, som
betyder, at han typisk skal på
toilettet 5-7 gange hver nat.
»Fordi der er så lidt plads,
kommer Bo tit til at vælte
ting, når han skal ud på badeværelset,«
siger
Birgitta
Nordborg og tilføjer:
»På et tidspunkt kom han
også til at vælte mig, mens
jeg sad på sengen, fordi det
skal gå hurtigt med at komme på toilettet.«
Bo Sigvardson nikker og
forklarer, at han ofte har brug
for at vaske sig bagefter. Han
viser vej ud til badeværelset

og peger opgivende på den
fastmonterede sprinkler i loftet. Den fungerer som bruser.
Han kan ikke etagevaske sig,
men er nødsaget til at få hele
kroppen under vand, hver
gang han har været på toilettet.
»Jeg er gammel håndværker – jeg kunne installere en
håndbruser på fem minutter,« siger han og kan ikke
forstå, hvorfor syge kræftpatienter skal bo under så
kummerlige forhold.

»Det muliges kunst«
Direktør for servicecentret på
Rigshospitalet Gunnar Teis
Hansen medgiver, at det genhusede
patienthotel
er
trangt.
»Det er jo det muliges
kunst, for det gamle patienthotel ved Rigshospitalet
skulle rømmes for at give
plads til nybyggeri. Det er ikke let at leje så mange værelser i en rimelig nærhed af
Rigshospitalet og til en rimelig pris,« siger han om den

midlertidige placering på
Hotel Cabinn.
»Det er en svær balance, og
vi ville gerne kunne tilbyde
lidt mere albuerum og komfort på det midlertidige patienthotel. Vi er helt bevidste
om, at det er en nødløsning
og beklager, hvis nogle af vores patienter og deres pårørende har en mindre god oplevelse,« siger direktøren.

Det bedste alternativ
Ifølge Ulla Jacobsen, der
arbejder som sygeplejerske
på Cabinn, er den midlertidige løsning det bedste alternativ, hvis man som par vil bo
sammen.
»Hvis man indlægges på
Rigshospitalet, kan ens ægtefælle ikke flytte med. Her på
hotellet kan man bo sammen, og derfor synes jeg, at
det er det bedste alternativ til
en indlæggelse,« forklarer
hun.
Ulla Jacobsen forstår godt,
at patienter, som skal bo på
hotellet mellem fem og seks

uger, synes, at værelserne er
for små, men hun har endnu
ikke modtaget klager.
»Det varierer jo meget,
hvor længe patienterne skal

opholde sig på hotellet, men
generelt oplever vi ikke, at
patienterne er utilfredse med
at bo her,« siger hun og tilføjer:

Jeg er
normalt
meget
tolerant
og er vant
til lidt af
hvert –
men det
her er helt
uacceptabelt.
Bo Sigvardson
patient på
Rigshospitalet

»Alternativet er jo, at man
skal køre flere timer i bus
hver dag frem og tilbage fra
Rigshospitalet.«

Trangt at bo to
Ikke alle patienter deler det
negative syn på hotellet.
Den 64-årige Kate Sølvertorp fra Bornholm er ny på
Cabinn, hvor hun skal bo i
fem uger under sin strålebehandling for brystkræft.
»Indtil videre er jeg glad for
at bo her, og personalet er
meget søde og hjælpsomme,« siger hun og fortæller,
at hun og hendes mand altid
bor på Cabinn, når de er på
ferie i København.
»Jeg bor her jo alene, så jeg
har meget plads at rode på.
Men jeg forstår godt, at det
kan blive trangt, hvis man
bor to på værelserne,« siger
hun.
Cabinn vil fungere som patienthotel, indtil det nye patienthotel på Rigshospitalet
forventes at stå klar om halvandet år.

