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Hospiceophold i Danmark – en orientering
Hvad er et hospice?
Et hospice er en institution som tilbyder lindrende omsorg, pleje og behandling til uhelbredeligt
syge og døende mennesker, samt til deres pårørende. Et hospice er for mennesker med en
uhelbredelig fremadskridende dødelig sygdom, hvor helbredende behandling er afsluttet, og med
kort forventet levetid.
På hospice ydes den bedst mulige lindrende indsats af et veluddannet og erfarent personale, som
ofte består af sygeplejersker, læger, fysioterapeut, præst, psykolog. Der er fokus på at give kvalitet i
den sidste fase af livet. Hospice tilbyder ikke aktiv dødshjælp, men aktiv livshjælp. Omsorg, pleje
og behandling tilrettelægges i nøje samråd med patienten og dennes pårørende. Familien har som
patienten stor plads i den daglige omsorg og pleje. Et hospice vil således være for både patient og
pårørende.
Dine rettigheder
Pr. 1. juli 2000 vedtog folketinget en lov om ”frit hospicevalg” Det betyder, at uhelbredeligt syge
og døende mennesker har ret til frit at vælge ophold på et hospice i Danmark.
Da der stadig er for få hospicepladser i Danmark i forhold til behovet, er der ikke tale om et reelt
”frit valg”. Hvis du overvejer hospiceophold, vil det være en god ide at tage kontakt til et hospice i
god tid, så opholdet er planlagt, når eller hvis du får brug for det.
Hvad koster det?
Hospiceophold er et tilbud under frit sygehusvalg. Det betyder, at det er gratis at komme på
hospice, hvis visitationskriterier for det pågældende hospice er opfyldt og der i øvrigt er plads.
Visitationskriterier
Du kan få oplyst specifikke visitationskriterier for hospiceophold ved henvendelse til de enkelte
hospicer, eller du kan orientere dig via deres hjemmeside (se fortegnelse nedenfor). Der kræves
sædvanligvis en henvisning fra egen læge eller en sygehuslæge for at komme på hospice.
De anvendte visitationskriterier lægger generelt vægt på
• At patienten selv ønsker at komme på hospice
• At helbredende behandling er afsluttet
• At patienten har en uhelbredelig fremadskridende sygdom med forventet kort levetid.
• At patienten er velinformeret om og indforstået med, at indsatsen er af lindrende karakter
Hvad kan et hospice tilbyde?
Et hospice tilbyder sædvanligvis:
• Midlertidigt ophold med henblik på smerte- og/eller symptomlindring
• Midlertidigt ophold med henblik på aflastning
• Midlertidigt ophold for at genvinde kræfter efter svære og langvarige lindrende
behandlinger på sygehuset, inden patienten kommer hjem
• Ophold med henblik på livets afslutning
• Støtte til nære pårørende, herunder mulighed for begrænset overnatning på hospice
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Hvordan henvender man sig?
Som patient eller pårørende kan du rette direkte henvendelse (også telefonisk) til de eksisterende hospices (se
fortegnelse nedenfor)
Henvendelsen kan også ske med assistance fra egen læge, sygehuslæge eller en sygeplejerske.

Eksisterende hospice-tilbud i Danmark (pr. 1. cember 2007)
Region

Navn

Hovedstaden

Sankt Lukas Hospice
og Hjemmehospice
(Hellerup )
Diakonissestiftelsens
Hospice
(Frederiksberg)
Arresødal Hospice
(Frederiksværk)

Sengepladser
12

10

8

Sjælland

Hospice Sjælland
(Roskilde)

12

Syddanmark

Sct. Maria Hospice
Center (Vejle)
Hospice Fyn
(Odense)

12

Hospice Sønderjylland
(Haderslev)

12

Hospice
Sydvestjylland
(Esbjerg)
Hospice Søholm
(Århus)

12

Midtjylland

Ankerfjord Hospice
(Hvide Sande)

Nordjylland

12

11

12

HospiceLimfjord
12
(Skive)
Hospice Djursland
15
(Rønde)
KamillianerGaardens
12
Hospice (Aalborg)
Antal sengepladser alt: 152

Adresse på hospice
Hospiceleder
Bernstorffsvej 20, 2900
Hellerup
Leder: Thomas Fevejle
Dronningensvej 16
2000 Frederiksberg
Leder: Helle Tingrupp
Arresødalsvej 100
3300 Frederiksværk
Leder: Anne Dorte Hansen
Tønsbergvej 61, 4000
Roskilde
Leder: Lise-Lotte Andersen
Blegbanken 3 7100 Vejle
Leder: Kirsten Kopp
Sanderumvej 130, 5250
Odense SV
Leder: Jette Søgård Nissen
Ribe Landevej 130,
6100 Haderslev
Leder: Anne Marie Olsen
Finsensgade 25,
6700 Esbjerg
Leder: Ulla Krog Jessen
Bispevej 70, Stavtrup, 8260
Viby J.
Leder: Anne Marie Mathiesen
Fjordengen 25, 6960 Hvide
Sande
Leder: Herdis Hansen
Kompagnigade 11
7800 Skive
Hovedgaden 10, 8420 Rønde
Leder: Dorit Simonsen
Kastetvej 3, 9000 Aalborg
Leder: Anette Agerbæk

Telefon

E-mail

39 45 52 00

tf@sanktlukasstiftelsen.dk

38 38 49 49

helle-tingrupp@
diakonissen.dk

47 78 70 12

anh@arresoedalhospice.dk

46 76 29 29

info@hosj.dk

76 40 53 53

hospice@
hospice.vejleamt.dk

65 50 50 00

hospicefyn@
hospicefyn.
fynsamt.dk

73 52 83 00

mail@hospicesonder
jylland.dk

75 13 75 00

hospice@
hospicesydvest
jylland.dk

87 33 31 11

amm@
mag3.aarhus.dk

96 59 49 00

mail@ankerfjord
hospice.dk

21 76 87 42

bma@hospice
limfjord.dk

87 77 33 00

hospice@
hospicedjursland.dk

96 31 11 00

ana@hospiceaalborg.dk

Hospice Forum Danmark – hvem er vi?
Hospice Forum Danmark blev etableret i 2001 som en paraplyorganisation for hospicestøtteforeninger, hospice-forberedende grupper og etablerede hospicer.
Vi arbejder målrettet på at udbrede kendskabet til hospice-tanken og på at forbedre vilkårene i
Danmark for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende. De frivilliges indsats
er et vigtigt element i foreningens arbejde.
Vort mål er – som led i den lindrende indsats over for alvorligt syge og døende samt deres
pårørende:
- at udvikle den frivillige indsats i samarbejde med medlemmerne
- at følge og påvirke udviklingen af den totale lindrende indsats
- at bidrage ved kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, uddannelse, formidling og forskning
- at samle og formidle viden og erfaring om lindrende indsats og hospice-tilbud
Kontakt os på tlf. 21 47 55 44, e-mail sek@hospice.dk eller besøg vor hjemmeside www.hospice.dk
Ajourført pr: 1. januar 2008
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