
Diakonissestiftelsens 
Hospice
– smukke og hjemlige omgivelser midt i storbyen



2 3

Diakonissestiftelsens Hospice, som 
er en selvejende institution under 
Diakonissestiftelsen, består af Hospice 
med plads til 16 patienter og Det 
Udgående Hospiceteam (palliativt team) 
for hjemmeboende patienter bosiddende 
i Frederiksberg og Københavns 
Kommuner.

Diakonissestiftelsens Hospice og Det 
Udgående Hospiceteam drives efter 
overenskomst med Region Hovedstaden. 
Det er således gratis for patienter at 
være indlagt på Hospice eller tilknyttet 
Hospiceteamet.

Hvordan kommer man på Hospice eller i 
kontakt med Det Udgående Hospiceteam?

Alle kan henvende sig telefonisk på 
hverdage for at få information om 
visitationskriterier på tlf. 38 38 49 50 
mellem kl. 8 og 10.

Det er normalt ikke muligt at indhente 
oplysninger om ventetid, da visitationen 
prioriteres ud fra et fagligt skøn. Det 
vil i praksis sige, at de patienter, som 
vurderes at have de mest presserende 
behov for lindrende indsats, altid vil 
blive prioriteret først.

Velkommen til  
Diakonissestiftelsens Hospice

Henvisning til Hospice eller Det 
Udgående Hospiceteam kan foretages 
af alment praktiserende læger og andre 
læger, herunder sygehuslæger. 

Visitationskriterier

Den endelige visitation af patienter 
foretages af Hospice/Det Udgående 
Hospiceteam efter følgende kriterier:

• Patienten er > 18 år

• Patienten er livstruende syg

• Patienten har behov for pleje 
og behandling, som kræver 
specialiseret palliativ indsats

• Patienten har ønske om henvisning 
til hospice/hospiceteam

• Patienten er orienteret om, at 
behandling er lindrende

Alle er velkomne på Hospice uanset 
nationalitet, religion, alder eller 
bopælskommune.

Nogle patienter kan udskrives til eget 
hjem eller plejehjem efter de plagsomme 
symptomer er blevet lindret, og 
almentilstanden skønnet stabil.

Hospice skal bruge  
en lægehenvisning

Palliation

Palliation betyder lindring. 

Ordet stammer fra det latinske ord 
”pallium” og anvendes i dag om den 
professionelle, helhedsorienterede 
indsats for at forebygge og lindre 
lidelse for mennesker, som er ramt 
af livstruende sygdom. 

Den palliative indsats omfatter 
således både omsorg, pleje og 
behandling af uhelbredeligt syge 
og døende mennesker samt deres 
pårørende. 

Det overordnede mål for den 
palliative indsats er at fremme 
livskvaliteten hos uhelbredeligt 
syge mennesker og deres pårørende 
samt at støtte dem i at tage afsked 
med livet og hinanden.
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Hospice er en del af Diakonissestiftelsens samlede arbejde, der udføres på et 
folkekirkeligt grundlag. Brugere og gæster hæfter sig ofte ved, at der er ’noget særligt’ 
over stemningen på Diakonissestiftelsen.  Måske skyldes det, at vi igennem mere end 
155 år har holdt fast i, at omsorgen for sjæl og legeme skal gå hånd i hånd.  

En særlig stemning
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Personale
 
Personalegruppen består af tre over-
læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, 
hospicepræst, socialrådgiver, 
musikterapeut samt teknisk-
administrativt personale.  Personalet 
udgør det tværfaglige team og arbejder 
ud fra antagelsen om, at alles viden er 
nødvendig for at sikre det bedste forløb 
for patienten og dennes pårørende.

Alle er med til at skabe et levende, 
tillidsfuldt og trygt miljø, som hjælper 
patienten til at leve så aktivt som muligt, 
også selvom det er et liv med døden i 
vente.  
35-40 meget engagerede frivillige 
supplerer de professionelles indsats og 
er med til at gøre en positiv forskel for 
alle på Hospice.

Overlægen

... bidrager med sine specifikke 
kompetencer til en bred forståelse for de 
mangeartede problemstillinger blandt 
hospicepatienter. Den enkelte patient 
bliver tilknyttet en fast kontaktlæge, 
som optager journal med vægt på det 
hidtidige sygdomsforløb, på aktuelle 
fysiske og psykiske symptomer, sociale 
problemstillinger, behov og ønsker. 
Lægen foretager undersøgelse og lægger 
behandlingsplan. Den følgende tid går 
kontaktlægen stuegang og afholder 
lægesamtaler med patient og pårørende 
ved behov. Lægerne deltager desuden 
ved den daglige morgenkonference 
med det øvrige personale, og ved den 
ugentlige tværfaglige konference.

Sygeplejersken

... har det primære ansvar for patienten. 
Hver patient bliver tilknyttet to 
kontaktsygeplejersker, som vil være de 
mest gennemgående personer under 
hele indlæggelsen. Sygeplejersken 
varetager i tæt samarbejde med de 
andre faggrupper den daglige omsorg 
og pleje med omdrejningspunkt i den 
enkelte patients ønsker og behov. Målet 
er at skabe de bedste betingelser for et 
meningsfuldt og værdigt liv for patienten 
i den sidste tid.
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Musikterapeuten

... kan med musikken åbne for særlige 
rum, hvor følelser kan deles. Det kan 
ske enten uden ord eller i samtale med 
musikterapeuten. Musikterapi kræver 
ikke særlige forudsætninger af patienten 
eller de pårørende – hverken at være 
særlig musikalsk eller oplagt. Målet 
er at skabe mere ro i krop eller tanker 
med musik og afspænding. Musikterapi 
har en stor dokumenteret effekt i form 
af smertelindring, øget livskvalitet og 
reduktion af angst, fysisk ubehag og 
stress.

Socialrådgiveren

... rådgiver både patienter og deres 
pårørende med udgangspunkt i 
den enkelte situation. Sammen med 
socialrådgiveren får patienten svar på 
spørgsmål om f.eks. bekymringer for 
børn, arv og testamente, sygedagpenge 
og førtidspension, udbetaling 
af pensioner og plejevederlag. 
Socialrådgiveren hjælper desuden 
med kontakter til f.eks. kommune, 
pensionskasse og arbejdsgiver og med 
koordinering af sagsforløb. Det kan være 
en stor lettelse at få skabt ro omkring 
den sociale situation.

Hospicepræsten

... kan man tale med om alt. Ikke kun 
om religiøse spørgsmål, men om alt 
det vi mennesker tumler med: tvivlen, 
angsten, skylden, Gud, kærligheden og 
meget andet. Når man bliver syg, kan 
tilværelsen virke kaotisk og måske 
håbløs. I den situation kan det være 
godt at dele sine tanker og følelser. 
Det er der mulighed for at gøre med 
hospicepræsten. Alle patienter og deres 
pårørende kan henvende sig uanset 
medlemskab af Folkekirken eller 
religiøs overbevisning. Præsten har 
tavshedspligt. 

Fysioterapeuten

... tilrettelægger ud fra en faglig 
vurdering behandling med 
udgangspunkt i patientens individuelle 
behov, ønsker og muligheder. Målet 
er at opnå størst mulig grad af 
livskvalitet for den enkelte patient. Ved 
udfordringer med åndenød, smerter, 
uro eller ødemer, kan fysioterapeuten 
tilbyde f.eks. blid berøring, 
vejledning i vejrtrækningsøvelser, 
lymfødembehandling og let træning. 
Mange patienter oplever fysiske tab, 
som fysioterapeuten vejleder og støtter 
omkring.



10 11

De fysiske rammer 
 
Hospice har 16 enestuer (23 m2) med eget 
bad og toilet. Værelserne er møblerede og 
holdt i lyse og rolige farver. Der er trådløst 
internetadgang, TV og musikanlæg. 
 
Derudover er der lyse og venlige 
fællesrum, som alle husets brugere er 
velkomne til at benytte. Til Hospice hører 
en tagterrasse og en indre gårdhave. 

Sådan finder du vej 

Hospice er beliggende i en selvstændig 
bygning ved diakonissernes gamle, flotte 
bygninger midt på Frederiksberg og 
tæt på Zoologisk Have. Det er nemt at 
komme hertil. 

Nærmeste Metrostation er Fasanvej, men 
derudover går S-tog (Peter Bangs Vej 
Station) og bussen (4A) næsten til døren.

På cykel går ”den grønne sti” helt frem til 
Dronningensvej. 

Kommer man i bil, er det muligt at 
parkere på parkeringspladsen på Peter 
Bangs Vej foran Diakonissestiftelsens 
hovedbygning. 

Fri besøgstid
 
De pårørende er velkomne hele døgnet 
og har mulighed for at overnatte på en 
sovesofa på patientstuen.

Rygning

Diakonissestiftelsens Hospice er røgfrit. De 
indlagte patienter har dog mulighed for at 
ryge udendørs i den indre gårdhave.



Diakonissestiftelsens Hospice
Dronningensvej 24, 2000 Frederiksberg 
Telefon: 38 38 49 49
E-mail: hospice@diakonissen.dk

Det Udgående Hospiceteam
Dronningensvej 24, 2000 Frederiksberg 
Telefon: 38 38 49 50
E-mail: DUT@diakonissen.dk

Fælles hjemmeside: www.diakonissestiftelsen.dk/hospice


