
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Værdigrundlag 
 
Hospice arbejder som institution inden for Den Danske Diakonissestiftelses rammer – og dermed 
ud fra stiftelsens grundlag, som bygger på et kristent menneskesyn: 
 
I dette finder vi bl.a.: 
• At alle mennesker har sammen værd 
• At det enkelte menneske er noget særligt og er ukrænkeligt 
• At alle mennesker har ret til indflydelse på deres egen situation 
• At ethvert menneske har fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov, som alle skal tilgodeses 
• At omsorg for den enkelte er i fokus 
• At der lægges vægt på fællesskab med andre og kærlighed til hinanden 
• At der lægges vægt på tilkendegivelse og forsoning mellem mennesker 
• At hvert enkelt menneske har mulighed for at skabe forandringer. 
 
Vi ønsker på Diakonissestiftelsens Hospice at arbejde med 
• Respekt og åbenhed for det enkelte menneske og dets behov og ønsker, uanset kultur og re-

ligion 
• Omhu, samvittighedsfuldhed og høj kvalitet i den lindrende pleje og behandling 
• Medmenneskelighed, tillid og indlevelse i alt samvær og al samtale 
• Fleksibilitet og kreativitet i opgaveløsning og samarbejde  
• Loyalitet over for de faglige målsætninger 
 
Formål 
Diakonissestiftelsens Hospice har til formål på folkekirkeligt grundlag: 
• At tilbyde den bedst mulige lindrende behandling, pleje og omsorg til alvorligt syge og deres 

pårørende i tilfælde, hvor helbredelse ikke skønnes mulig 
• At yde hjælp til at leve med døden i vente 
• At yde de pårørende støtte og hjælp i forbindelse med deres familiemedlemmers eller ven-

ners sygdom og død 
• At udvikle nye kundskaber og tænke nyt inden for pleje og omsorg ved livets afslutning 
 
 
Overordnet mål for den palliative indsats er: 
Opnåelsen af den højest mulige livskvalitet for patienten og dennes pårørende/venner. 
• For at opnå dette tages altid udgangspunkt i patientens og pårørendes opfattelse af situatio-

nen, samt deres ønsker og behov. 
 
Målsætning 
 
Klinisk: 
• At møde patienter og pårørende, så disse føler sig respekteret, lyttet til og værdifulde som 

mennesker 
• At yde et medmenneskeligt følgeskab bestemt af patientens og pårørendes livssyn, ønsker og 

behov både før og efter dødsfald 
• At yde palliation med udgangspunkt i det enkelte menneskes fysiske, psykiske, sociale og ån-

delige behov i et helhedsorienteret forløb 



 
 
 
 
 
 
 
 

• At skabe et levende, tillidsfuldt og trygt miljø, for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som 
muligt indtil døden 

• At større patient og pårørende til en forståelse og accept, at situationen og medvirke til, at 
der før og efter dødsfald skabes rum for faglige, åndelige, religiøse og psykologiske spørgs-
mål 

• At lindre symptomer inden for både pleje og behandling ud fra en altid opdateret faglig viden 
• At medvirke til et godt samarbejde med patient og pårørende, samt instanser, som har be-

tydning for patientens situation. 
 
Samarbejde: 
• At personalet i tæt samarbejde med patienten og pårørende fremmer nuancer i alles opfattel-

se og vurdering af situationen for at opnå den mest kvalificerede løsning 
• At alle faggrupper samarbejder ud fra, at patienten sikres hjælp og støtte af de bedst kvalifi-

cerede og stadig færrest mulige personer 
• At alle faggrupper samarbejder ud fra, at alles viden er nødvendig for at sikre det bedste for-

løb for patienten og derfor dokumenterer eget arbejde i en fælles journal 
• At alle faggrupper medvirker til at skabe relevante uddannelsestilbud til personale ansat uden 

for Hospice. 
 
Ledelse: 
• At skabe rammer, der sikrer patient og pårørende omsorg og kvalificeret lindrende pleje og 

behandling 
• At sikre, at arbejdsopgaverne løses med udgangspunkt i en tværfaglig helhedsopfattelse med 

mindst mulige fagorganisatoriske skel mellem de ansatte 
• At stimulere personalets selvstændighed, ansvarsfølelse, udvikling og nytænkning 
• At sikre, at medarbejderne er veluddannede, så der kan foregå en vedvarende refleksion 

over, evaluering af og udvikling af praksis 
• At sikre, at al ændring i praksis sker på grundlag af både praksiserfaringer og velfunderede 

teoretiske begrundelser 
• At sikre, at praksis kontinuerligt dokumenteres, vurderes og evalueres. 
 
Uddannelse: 
• At personalet kontinuerligt udbygger deres viden og tilegner sig forudsætninger for at kunne 

leve op til værdigrundlag og målsætning for Hospice 
 
Udvikling og forskning: 
• At personalet gennem afgrænsede kliniske problemstillinger dokumenterer og udvikler den 

lindrende pleje og behandling 
• At personalet formidler disse resultater mundtligt som skriftligt 
• At personalet løbende er opdateret med og indarbejder egne og andres udviklings- og forsk-

ningsresultater efter saglig vurdering 
• At personalet medvirker til identifikation og igangsættelse af relevante forskningsaktiviteter 
• At personalet arbejder sammen med personalet uden for Diakonissestiftelsens Hospice om 

udviklings- og forskningsopgaver. 
 


