Den længste historie
og de nyeste idéer

Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg
for mennesker.
Som almennyttig erhvervsdrivende fond styrker
Diakonissestiftelsen hver dag livskvaliteten for
mange mennesker i alle livssituationer. Vi er en
nonprofit-virksomhed, og det betyder, at vores
overskud går direkte til at udvikle vores ydelser
og til fællesskaber, der hjælper ensomme og
sårbare mennesker.
Diakonissestiftelsen er aldrig færdig med at
genopfinde sig selv og har altid set og lukket
huller i samfundets ydelser. Fra de oprindelige
diakonisser i 1863 etablerede den første
formaliserede sygeplejerskeuddannelse til nu,
hvor vi har udviklet nye aflastningsophold for
mennesker, der er blevet sendt hurtigt hjem
fra hospitalet eller trænger til et pusterum i
hverdagen.

Vi skaber livskvalitet ved at styrke det enkelte
menneske og udvikle fremtidens velfærd.
Sansegudstjeneste
Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen

Vi bygger videre på arven fra diakonisserne
og har de senere år opført et nyt hospice og
47 innovative seniorboliger med indbygget
fællesskab, hvor de ressourcestærke støtter
dem med færre ressourcer. For fællesskabet og
ansvaret for den enkelte går igen på tværs af
Diakonissestiftelsens mange tilbud. Vi ser altid
mennesket.

Diakonissestiftelsen
•
Almennyttig erhvervsdrivende fond
(nonprofit)
•
Over 500 ansatte på Frederiksberg
og i Gentofte (2018)
•
230 frivillige (2018)
•
Årlig omsætning på 240 mio. kr. (2018)

’Før og nu’
Foto: Diakonissestiftelsen
Fotobehandling: Thomas Wittrup

Fællesskaber der styrker
det enkelte menneskes
livskvalitet

Vi bygger på arven fra fortiden med øje for fremtiden.
Derfor arbejder vi både på miljømæssig og
social bæredygtighed, for eksempel når vi
engagerer os i at hjælpe mennesker på kanten af
arbejdsmarkedet.
I vores GIVRUM-værksteder får stof, garn
og gamle møbler nyt liv i hænderne på
kreative frivillige. Nogle resultater doneres til
Loppeshoppen, hvor de bliver solgt sammen
med genbrugsvarer, der kan få en ny livscyklus.
Det er godt for miljøet. Samtidig skaber
Loppeshoppen og GIVRUM mulighed for, at
mennesker kan gro og udvikle sig som frivillige
med ansvar og fællesskab.
Overalt på Diakonissestiftelsen byder frivillige

ind med energi og engagement. For eksempel
som måltidsværter på hospice, eller som
besøgsvenner og fredagsbartendere på
plejehjemmet Søster Sophies Minde. At være
en del af de frivillige fællesskaber kan gøre
den store forskel for den enkelte, netop fordi
de frivillige vælger at give deres tid og nærvær
uden at få løn for det.
Et af stederne med en kerne af frivillige
er Emmauskirken, hvor der hver dag er
morgenandagt og højmesse tre gange om
måneden – altid med frivilligt engagement.
Kirken er også samlingspunktet, når
medarbejdere mødes på tværs, og når elever og
studerende holder morgensamling.

Generationer på tværs
Foto: Mette Frid Darré

Kirke og diakoni
•
Emmauskirken – højmesser m.v.
•
Kulturelle aktiviteter
•
Demensgudstjenester på plejehjemmene
Søster Sophies Minde og Salem

GIVRUM
Foto: Søren Svendsen

Genbrug og redesign
•
130 frivillige
•
To genbrugsbutikker:
Loppeshoppen på hjørnet og i kælderen
•
GIVRUM-værksteder

En mangfoldighed af fællesskaber trives
på og omkring Diakonissestiftelsen:
Seniorfællesskabet, mentorfællesskaber,
frivillighedsfællesskaber og
Indvielsesfællesskabet. Sidstnævnte bestod
oprindeligt af de indviede søstre, der blev
uddannet i pleje og sendt ud for at tjene i
samfundet eller tog sig af syge og sårbare på
Diakonissestiftelsen.

I dag er Indvielsesfællesskabet indviede
diakoner og diakonisser, som er knyttet til
Diakonissestiftelsen, der ønsker at bevare og
udvikle diakonien og deler et åndeligt, personligt
og fagligt netværk.
Endelig er Vennekredsen, et landsdækkende
fællesskab for alle, der ønsker at støtte
Diakonissestiftelsens arbejde.

Vær med

Se mulighederne for at blive frivillig
Skriv DST FRIVILLIG i sms til 1999.

Påske i Emmauskirken
Foto: Thomas Wittrup

Frivillige holder fredagsbar på Søster Sophies Minde
Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen

Faglighed hele vejen
rundt om mennesket

Ældre og livskvalitet: Hjemmepleje
•
650 borgere i Frederiksberg Kommune
•
Ydelser til visiteret praktisk hjælp og
personlig pleje og hverdagsrehabilitering
og tilkøbsydelser
•
Privat ikke-visiteret hjemmepleje
Ældre og livskvalitet: Plejehjem og aflastning
•
Plejehjemmet Søster Sophies Minde (Frb.):
34 boliger (2019. Plejehjemmet er under
stadig udbygning)
•
Aflastningspladser (Frb.)
•
Plejehjemmet Salem (Gentofte):
45 boliger (2019)
•
Særlige kompetencer på demensområdet,
triage og hverdagsrehabilitering
Plejehjemmet Salem
Foto: Mette Frid Darré

Når vi ser det enkelte menneske, ser vi både behov og ressourcer.
Vi mener, at alle mennesker har værdi og
ret til at leve det bedst mulige liv med deres
individuelle livsforhold.

Søster Sophies Minde på Zoo-tur
Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen

Til dem har vi udviklet private aflastningsophold, som kan købes uden om den offentlige
visitation. Her tilbyder vi omsorg og fællesskab
alt efter behov.

Det er derfor, at vores to plejehjem, Salem
i Gentofte og Søster Sophies Minde på
Frederiksberg, har et væld af aktiviteter, så
alle beboere kan få en meningsfuld hverdag
med givende fællesskaber. Hvad enten dagen
skal fyldes med sansegudstjeneste, musik og
oplæsning eller fællesskab om måltiderne.

Til dem, der bor hjemme, men har brug for pleje,
støtte eller rengøring i det daglige, leverer vi
hjemmepleje. Vi er en af tre leverandører, som
frederiksbergborgere frit kan vælge til visiteret
hjælp. Derudover tilbyder vi tilkøbsydelser og
privat hjemmepleje.

Nogle mennesker er klar til plejehjem, men har
ikke fået plads endnu eller bliver passet af deres
pårørende, som har brug for lidt aflastning.

Vi vægter, at borgerne møder de samme
ansigter, og vi sætter en ære i at møde det
enkelte menneske med respekt og faglighed.

Når alvorlig sygdom kræver lindrende
indsats, kan patienter på hospice få det bedst
mulige liv med døden i vente. En tværfaglig
personalegruppe tager imod og støtter og
hjælper patienten med både de fysiske, psykiske,
sociale og eksistentielle behov. Et udgående
hospiceteam støtter hjemmeplejen og de
praktiserende læger, så patienter kan blive i eget
hjem. For os er der altid mere at gøre, og en høj
faglighed er garant for lindring i den sidste tid.

Hospice
•
16 pladser på Diakonissestiftelsens Hospice
•
Udgående hospiceteam for 20 patienter
•
Faglig sparring til to hospicepladser og fire
palliative sengepladser på Bornholms Hospital

Diakonissestiftelsens Hospice
Foto: Büro Jantzen

Psykiatri
•
Botilbud i Hvide og Gule Hus (Gentofte):
13 boliger efter servicelovens §85
•
Sundhedscenter Hvide Hus (Gentofte):
50 medlemmer i ikke-visiteret tilbud

Når livet er svært på grund af psykiske og sociale
udfordringer, hjælper vi i Hvide og Gule Hus
i Gentofte. Vores psykiatriske bofællesskaber
og sundhedscenter tager udgangspunkt i den
enkeltes ressourcer. Vi støtter mennesker i at
bevare og udvikle psykiske, fysiske og sociale
funktioner og derved tilstræbe et godt voksenliv.

Sundhedscenter Hvide Hus
Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen

Vi skaber rammer
om nye fællesskaber

Vi har boliger til både studerende og
ældre i hjertet af Frederiksberg.
Unge finder venskaber på tværs af studierne, og
ældre hjælper hinanden og mødes til kaffebord
eller til aktiviteter på Søster Sophies Minde.
Senest har vi opført 47 seniorboliger. Her har
beboerne forpligtet sig på fællesskabet med
hinanden og med resten af Diakonissestiftelsen.
Og samhørigheden spirer og gror med både
madklub, motion og en nystartet DiaHøjskole i
Emmauskirken.
Mange sundhedsprofessionelle og kirkelige
organisationer, har også fundet deres hjem
på Diakonissestiftelsen, der i dag sætter
professionelle rammer for mere end 90
erhvervslejemål. Mange mennesker kommer
på Diakonissestiftelsen, fordi deres øjenlæge,
psykolog eller fysioterapeut har adresse her. Og
lokalområdet involveres også som frivillige på
kryds og tværs og kommer til andagter, koncerter
og andre tilbud i Emmauskirken.
Vi har også Danmarks eneste alterbrødsbageri,
der årligt bager 3 mio. oblater til nadver i danske
kirker.
Og søger man bare omgivelser for en faglig og
social dag, har Diakonissestiftelsen rammerne
for konferencen. Hvert år huser vi ca. 1.000
mennesker til heldagsarrangementer i vores
mødefaciliteter.

Udlejning
•
Mere end 90 erhvervslejemål
•
Ca. 150 boliglejemål fordelt på
seniorboliger, ældreboliger og
kollegieboliger

Seniorboligfællesskabet
Foto: Thomas Wittrup

Konference og alterbrød
•
Produktion af ca. 3 mio. alterbrød
årligt
•
Kantine for medarbejdere, beboere,
frivillige og erhvervslejere
•
Faciliteter til både mindre møder og
konferencer op til 150 deltagere
Konferencefaciliteter
Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen

Vi uddanner fremtidens
sundhedspersonale og styrker
børn og unges selvværd
gennem stærke relationer,
læring og uddannelse
Børnehuset Louisegården
Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen

Det startede alt sammen med uddannelse.
Uddannelse til kvinder, der havde engagement
og ambition til at ville gøre noget for andre på
en tid, da velfærd var for de færreste og en del af
kirkens opgave.

I dag begynder vi i barndommen og tilbyder
læring, selvværd og relationer i vores to
børnehuse, Louisegården og Marthagården. Ca.
300 børn tager deres første skridt og opbygger
deres første venskaber hos os.

Børn og læring
•
Børnehuset Marthagården: 106 børn (0-6 år)
•
Børnehuset Louisegården: 215 børn (0-6 år)

Bamsehospital på sygeplejerskeuddannelsen
Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen

Uddannelse
•
UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen
har 7-800 elever og studerende
•
Professionsbachelor i sygepleje:
86 studerende begynder årligt
•
Professionsbachelor i Kristendom, Kultur
og Kommunikation (3K):
35 studerende begynder årligt
•
SOSU-uddannelser på grundforløb I
+ II og hovedforløb som hjælper eller
assistent: 230 elever begynder årligt

Sygeplejerskestuderende
Foto: Søren Svendsen

Sygeplejerskeuddannelsen, som det hele
begyndte med, er ikke længere forbeholdt
kvinder. Men den er stadig attraktiv. Vi må hvert
år afvise mange ansøgere til vores 86 pladser.
Det betyder, at sygeplejersker med stolthed kan
bære duenålen, der viser, at de er uddannet fra
Diakonissestiftelsen, har en høj faglighed og
formår at se det enkelte menneske.
Da de danske Social- og Sundhedsuddannelser
blev oprettet i 1991, var det naturligt at udvide
Diakonissestiftelsens uddannelsestilbud. Hvert år
begynder 230 elever på en SOSU-uddannelse på

Diakonissestiftelsen, og lærer at give professionel
hjælp og omsorg til mennesker for at sikre, at de
får mest muligt ud af deres livssituation.
Senest er professionsbacheloruddannelsen
i Kristendom, Kultur og Kommunikation
(3K) kommet til. Den blev udviklet i 2010
som svar på et stigende behov for kultur og
kristendomsformidling. Med uddannelsen er det
muligt at få jobs på blandt andet det kirkelige og
det sociale område. Endnu et eksempel på at den
længste historie fører til de nyeste idéer.

SOSU-elever
Foto: Søren Svendsen

Emmauskirken
Foto: Jan Nilsson

Følg med
Få de nyeste historier om alt, hvad der rører sig på Diakonissestiftelsen:
Direkte i din mailbox:
På Facebook: 		
På LinkedIn: 		

www.diakonissestiftelsen.dk/nyhedsmail
www.facebook.com/diakonissestiftelsen
www.linkedin.com/company/diakonissestiftelsen

Støt os
Diakonissestiftelsen er en almennyttig, erhvervsdrivende fond. Hvis du støtter os,
støtter du fællesskaber, der styrker det enkelte menneskes livskvalitet.
Vi bruger vores overskud til at give omsorg og støtte til mennesker, som savner
indhold, tilknytning og relationer i hverdagen. Vi er afhængige af støtte for at
kunne give en hjælpende hånd til flere af samfundets sårbare.
Støt via www.diakonissestiftelsen.dk/stoet-os eller direkte på MobilePay 96091
Du er desuden altid velkommen til at henvende dig personligt.
Vi er taknemmelige for alle donationer.
Diakonissesstiftelsen
Foto: Jens Poulsen

Medmenneskelighed
Ordentlighed
Faglighed
Synergi
Nytænkning

Diakonissestiftelsen
Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg
38 38 41 00 // info@diakonissen.dk
www.diakonissestiftelsen.dk
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