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Denne pjece henvender sig �l dig,  

hvor en udskrivelse kan komme på tale eller allerede er en realitet.   
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Denne pjece henvender sig til dig, hvor en udskrivelse 

kan komme på tale eller allerede er en realitet.   

Pjecen giver oplysninger om: 

• Baggrund for og beslutning om udskrivelse 

• Forberedelse til udskrivelse - hvordan? 

• Tiden efter udskrivelse 

 

Baggrund for og beslutning om udskrivelse 

En udskrivelse kan blive aktuel, når de palliative problemstillinger, 

du havde ved indlæggelsen er lindret, og vi i øvrigt vurderer, at din 

tilstand er stabil. 

Vi foretager vurderingen i et tværfagligt samarbejde mellem de fag-

grupper, der er på Hospice Djursland. 

En udskrivelse vil således kun komme på tale, hvis vi vurderer, at 

jeres behov som henholdsvis patient og pårørende kan varetages 

af de tilbud, der er mulighed for i hjemmet eller eventuelt i en pleje-

bolig. 

Vores erfaring er, at nogen kan have svært ved at forstå denne 

vurdering, da man fortsat kan have symptomer fra sygdommen. 

Den almene tilstand kan ligesom din livssituation være påvirket. 

Under indlæggelsen på hospice har du modtaget specialiseret ple-

je og behandling, og det kan for nogen være svært at forestille sig, 

at behovene kan imødekommes andre steder. 
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Forberedelse til udskrivelse - hvordan? 

Når der er truffet beslutning om udskrivelse, planlægges den i et tæt 

samarbejde mellem dig, dine pårørende, læge og sygeplejersker på 

hospice og hjemmeplejen. Der afholdes en udskrivelsessamtale 

med deltagelse af læge og sygeplejerske. Der vil være fokus på de 

problemstillinger, som du eller dine pårørende kan være bekymrede 

for. Derfor er det vigtigt, at I fortæller os om de bekymringer og tan-

ker, I har. 

Vi prioriterer, at der er god tid til at forberede din udskrivelse, og vi 

ønsker, at I opnår den størst mulige tryghed i den givne situation.  

I nogle tilfælde er din situation ændret på en sådan måde, at udskri-

velse til eget hjem kan synes umulig. Det kan da blive aktuelt at 

overveje plejebolig. Vi anbefaler, at I tager kontakt til en sagsbe-

handler i kommunen vedrørende pris for plejebolig og eventuelle til-

skudsmuligheder. 

Desuden kan dine pårørende undersøge muligheden for hel eller 

delvis plejeorlov. 

Tiden efter udskrivelse 

Hvis du skulle få nye komplekse palliative problemstillinger efter ud-

skrivelsen, er det naturligvis altid muligt at blive genhenvist til hospi-

ce.  

Det er din egen læge, Enhed for Lindrende Behandling (ELB) eller 

sygehuslæge, der skal henvise dig. Ved behov vil der den første 

uge efter udskrivelsen være mulighed for at kontakte Hospice Djurs-

land.  

 


