Hvad kan vi tilbyde
på hospice:
Vi ønsker at bidrage til, at gøre
den sidste tid, til en positiv del af
livsforløbet. Både patienten og
pårørende skal opleve en helhedsorienteret indsats, præget af åbenhed,
accept og bekræftelse af patient og
pårørendes værdi som menneske.
Vi lægger stor vægt på, at gøre den
sidste tid til en naturlig og vigtig del af
livet, hvor pleje, behandling og
omsorg tager udgangspunkt i den
enkelte patient og pårørendes værdier,
ressourcer, ønsker og behov.
Vi løser derfor opgaverne i nært
samarbejde med patient og pårørende, med fokus på at bevare
og styrke disse relationer.
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Hospice er for:
Hospice er for mennesker med livstruende sygdom og en
forventet kort levetid.
Vi er en tværfaglig specialiseret palliativ enhed og har fokus på at lindre symptomer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig/eksistentiel karakter hos livstruende syge
patienter.
Indlæggelse kan være til lindring af komplekse palliative
symptomer, pleje og omsorg indtil livets afslutning.
En indlæggelse kan også være midlertidigt, for lindring af

komplekse palliative symptomer og med henblik på udskrivelse og afslutning af livet i eget hjem.
Hospicegården er en selvejende institution med driftsaftale med Regionen. Vi hører under det frie sygehusvalg og
modtager patienter fra alle regioner. Alle er velkomne til at
henvende sig.
Sådan ansøger du om at komme på hospice:
Din egen læge eller læge fra sygehusafdeling skal sende
henvisning til hospice. Indlæggelse på hospice er gratis,
det er Region og Kommune der betaler for indlæggelsen.
Når hospice modtager henvisningen, vil vores visitation
som udgangspunkt tage kontakt til dig eller dine pårørende. Det kan også være til sygehusafdeling eller praktiserende læge.

Dette gøres for at få overblik over de komplekse, lindringsmæssige behov, der måtte være. Ligeledes vurderes om
hospice er det rette sted på det nuværende tidspunkt.
På hospice møder du:
Personalet på Hospicegården er sammensat tværfagligt, er
veluddannede og erfarne.
Der er et tæt samarbejde mellem alle ansatte på Hospicegården, med det klare formål at tilgodese den enkelte patients samlede behov for pleje og behandling, samt yde
bedst mulig rådgivning og støtte til de pårørende.
Sekretæren vil som regel være den første, der byder velkommen, og vil være behjælpelig med at vise nye patienter
og pårørende til rette.
Du vil møde læge, sygeplejersker, fysioterapeut, præst og
musikterapeut som en del af den daglige pleje og behandling.
I hverdagen vil patienten ligeledes møde vores husassistenter, der sørger for rengøringen, retter maden an og har
andre praktiske gøremål.
Vores frivilligkoordinator og de frivillige er med til at bringe hyggen og dagligdagen ind i huset. De frivillige sørger
bl.a. for at anrette blomster, afholde kulturelle arrangementer, eller kan tilbyde en gåtur i det fri.
Den samlede tværfaglighed bidrager til at skabe de optimale rammer og støtte i den sidste del af livsforløbet.

Vores beliggenhed og indretning:
Hospicegården ligger med udsigt ud til de smukke omgivelser ved Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund.
Omkring Hospicegården er der opført et haveanlæg
med højbede, duftende planter og flot blomstrende
orangeri. Her kan patienten under trygge forhold opholde dig i naturen og følge årstidernes gang, og der er
mulighed for at blive kørt rundt i haven både i kørestol
og liggende i sengen.
Stuerne har store vinduespartier til haven og udgang til
egen terrasse, og de giver samtidig mulighed for hjemlighed og privatliv i samværet med pårørende og andre
gæster.
Patienten er velkommen til at sætte sit eget, personlige
præg på sin stue og kan naturligvis medbringe egne billeder, mindre møbler og musik efter eget ønske.
Alle stuer er udstyret med en sovesofa, så pårørende kan
bo sammen med patienten på stuen.
Hospicegården Filadelfia er derudover indrettet med et
stort fællesrum med fælleskøkken og opholdsrum, et refleksionsrum, spabad samt mange små hyggekroge til fri
afbenyttelse.
På Hospicegården ønsker vi at imødekomme loven
om et røgfrit miljø. Dette betyder, at al rygning foregår
udendørs. Patienten kan dog altid få hjælp til at komme
ud, enten i kørestol eller i seng.

