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VORES VISION
Vi vil være et hospice, hvor alvorligt syge og dø- 
ende mennesker og deres pårørende oplever at  
blive mødt af professionelle med viden, respekt  
og kærlighed. Et hospice, hvor det syge men- 
neske på trods af svære livsvilkår fortsat kan  
opleve, at livet er leveværdigt.

HOSPICE DJURSLAND
Strandbakken 1
8410 Rønde
Tlf. 78 41 34 00
Fax 78 41 34 50
hospice@hospicedjursland.dk
Du kan læse mere om Hospice Djursland på
www.hospicedjursland.dk

HENVENDELSE
Vi oplever ofte, at det er en pårørende eller en 
hjemmesygeplejerske, der har den første kon- 
takt med os. Selve indlæggelsen kræver dog 
henvisning fra en læge. Det kan enten være fra 
egen læge eller fra en læge på en hospitalsafde- 
ling. Når Hospice Djursland modtager henvisnin- 
gen, retter vi henvendelse til patienten, familien 
eller andre relevante parter.

Som patient er det gratis at være indlagt på 
hospice. Der er frit hospicevalg i Danmark, og 
udgifterne betales af Regionen og hjemkommu- 
nen. For pårørende er det muligt at overnatte 
her og købe forplejning efter ønske.

Hospice Djursland er et røgfrit hospice.

PR
O

D
U

K
TI

O
N

: 
LE

N
E 

A
H

LM
A
N

N
 &

 B
Ø

R
G

E 
M

Ø
LL

ER
 G

R
A
FI

S
K
, 

M
A
R

TS
 2

01
8



  

110103-Pjece-TRYK-genoptryk-OK.indd   1 26-09-2011   23:07:13

Du står nu med en informationsfolder omkring 
Hospice Djursland i hænderne, fordi du selv eller 
en af dine nærmeste har brug for at vide noget 
om, hvad Hospice Djursland er for et sted, og  
hvad vi kan tilbyde.

Et hospice er for uhelbredeligt syge mennesker  
i den afsluttende del af livet. Man kan indlæg- 
ges her, når det ikke længere er muligt at være i 
eget hjem.

Følgende kriterier skal desuden være opfyldt  
forud for en indlæggelse:

• Den helbredende behandling skal være ophørt.

• Der er komplekse problemstillinger af fysisk,  
 psykosocial eller eksistentiel karakter.

• Behandlingsniveauet skal være afklaret, såle-  
 des at den henviste ikke har symptomer af en  
 karakter, der fordrer indlæggelse på hospital.

• Den henviste har et ønske om indlæggelse  
 på hospice og er velinformeret om andre 
 muligheder for ophold og støtte. 

• Patienten må være bekendt med, at hvis  
 indlæggelsen har ført til optimal symptom- 
 lindring, således at patienten vurderes at  
 være i en stabil fase, vil udskrivelse fra  
	 hospice	finde	sted.

PATIENTSTUERNE
Vi har 15 lyse og indbydende patientstuer.  
På hver stue er der badeværelse og et lille anret-
terkøkken med køleskab. Der er TV, musikanlæg, 
og internetadgang på alle stuer samt en safe-
ty-boks til opbevaring af værdier. Fra alle stuer 
har man udgang til en terrasse og udsigt til Følle 
Bund.

Patienten kan medbringe enkelte ejendele, en 
yndlingsstol, et maleri eller lignende. Der er 
mulighed for en opredning på stuen eller lån af 
gæsteværelse, således man som pårørende kan 
være tæt på.

FACILITETER
I det fælles køkken-alrum dækkes der op til alle 
måltider. Patienter kan vælge at spise her eller 
på egen stue. Uanset hvor man vælger at spise, 
bliver patientens mad serveret af en medar-
bejder. Man kan lave kaffe og te og opvarme 
medbragt mad i køkken-alrummet - her er både 
komfur og mikroovn.
Det er også i køkken-alrummet, vi synger  
morgensang alle ugens hverdage kl. 9.30.

Endvidere er der spa-rum, massagestol, et min-
dre	bibliotek,	ungdomsrum	og	et	refleksionsrum.	
Ved receptionen har vi et område for børn med 
lego og play- station, og udenfor ved indgangs- 
partiet er der sandkasse og gyngestativ.

Vi har et stort fællesrum, som vi kalder caféen. 
Her foregår der løbende arrangementer som 
koncerter og gudstjenester, hvor man kan del- 
tage efter lyst og evne. 

PERSONALET
Den lindrende behandling og pleje på Hospice  
Djursland tager afsæt i et tværfagligt samarbej- 
de mellem sygeplejersker, læge, fysioterapeut,  
psykolog, præst og musikterapeut. Alle faggrup- 
per i huset arbejder tæt sammen om at yde den  
bedst mulige pleje og behandling med udgangs-  
punkt i og med respekt for den enkelte patient 
og familien.

FRIVILLIGE
Det er en naturlig del af hospicetanken, at her  
er frivillige som en del af hverdagen. De frivil-  
lige skaber en atmosfære af liv og overskud. De  
frivillige kan blandt andet være værter ved mål-  
tiderne, hjælpe til ved arrangementer og være  
besøgsvenner og ledsagere ved ture ud af huset.  
Plejepersonalet inddrager de frivillige, hvor de  
skønner, det er relevant. De frivillige varetager  
ikke plejeopgaver.


