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Hvad er et Hospital? 

 

 en institution, hvor syge 
mennesker bliver 
undersøgt, udredt,  
behandlet og plejet 
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Hvad er et Hospice? 

 en institution for 
uhelbredeligt syge og 
døende mennesker 

  

 hvor den helbredende 
behandling er definitivt 
opgivet til fordel for en 
aktiv lindrende indsats 

 

Birte Hedal, overlæge Hospice Sjælland 3 



Hospicefilosofien 

 

• Blev grundlagt af 

 

• Cicely Saunders 

 

• Der i 1967 etablerede 
St. Christopher’s 
Hospice i England 
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Hvem kan komme på hospice? 
 

• En livstruende sygdom 

 

• Et kort livsperspektiv 

 

• Specialiserede palliative behov 

 

• Situationen er typisk præget af 
kompleksitet 

 

• Fysiske problemer  

 

• Massive psykiske, familiære 
eller åndelige problemer, der  
nødvendiggør hospice ophold 
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Palliation/Hospice:  
- ikke kun til kræftsyge 

 

• Terminal -  

  
• KOL/lunge fibrose 

• Hjertesygdom/iskæmi 

• Nyresygdom 

• Neuromuskulær sygdom 

 

• (Demens) 
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Sen palliativ fase (måneder) 
Sundhedsstyrelsen 

• Aktiv helbredende 
behandling er afsluttet 

 

• Palliativ kemoterapi 

• Palliativ 
strålebehandling 

 

• Fokus på lindring og 
livskvalitet 
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Terminal fase (dage til uger) 
Sundhedsstyrelsen 

 

• Patienten er 
uafvendeligt døende 

 

• Fokus på lindring af 
symptomer 

 

• Støtte til de pårørende 
 (medindlægges) 
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Hospice Sjælland – 2015 
16 pladser 

•  716 henvist/314 indlagt 

•   

• 17 dage i gennemsnit 

 

• 74% var mellem 50-79 år 
( yngste på 30 år) 

 

• Gennemsnitsalder 69 år  
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Hospice pladser  

 

• Danmark:  
• 19 hospices 
• 248 pladser  
• 4 pladser til børn/unge i ”Lukashuset” 
 

 

• Region Sjælland:   
• 3 hospices 

• 42 pladser 

 

     www.rehpa.dk 
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http://www.rehpa.dk/


Hvordan kommer man på Hospice? 
• Lægehenvisning 

• Visitation på hospice 

• Ledige pladser prioriteres til dem, der har mest behov 

• Der er frit hospice valg i Danmark (transport) 

• Det er gratis at komme på hospice 
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Kan man blive udskrevet igen? 

 

• Pallierende eller 

• Terminalt ophold? 

 

• Længerevarende, stabil 
periode 

 

• 15% udskrives igen 
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       Henvisning til hospice – Region Sjælland 

Henvisning sendes via fax, i prioriteret rækkefølge (sæt tal), til følgende hospice:   

Svanevig Hospice              54 16 69 20    __ 

Hospicegården Filadelfia 58 27 16 88    __ 

Hospice Sjælland 46 74 16 72    __  (husk at medsende relevant journalmateriale)* 

 
Ansøger – CPR-nr, navn, adresse, tlf nr. 

 
 
 
 
 
 

Nærmeste pårørende – relation, navn, tlf nr 

Diagnoser 

 
 
 
 
 

Henvist fra – sygehus, egen læge, palliativt team 

 
Nuværende opholdssted 

 
 
 

Bor alene   Hjemmeboende børn under 18 år 
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                                                 Visitationskriterier 
Ansøger: 

  

  

   (sæt kryds) 

  

  

JA NEJ 

-  lider af en livstruende sygdom     

- er uhelbredelig syg, og har brug for tidsbegrænset ophold mht.   symptomlindring 
    

- er diagnostisk færdigudredt     

- har komplekse palliative problemstillinger (fysisk, psykisk, social eller eksistentiel 

karakter) og hvor der er behov for specialiseret tværfaglig palliativ indsats. 
    

- er informeret om og har accepteret, at der ikke ydes genoplivning     

- har accepteret og ønsker henvisning til hospice     

- har givet samtykke til indhentelse af helbredsoplysninger     

Birte Hedal, overlæge Hospice Sjælland 15 



De efterladte  

  

  - og måden et 
 menneske dør på  

  

  vil blive husket af dem 
 som lever videre 

                               Cicely Saunders 

 
 

 

Edward Munch: Den døde mor 
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