
 
Vil du være frivillig hos os? 
 
På Hospicegården lægger vi stor vægt på, at gøre menneskets 

sidste tid til en naturlig og vigtig del af livet. Vi arbejder tæt og 

tværfagligt i huset og her spiller de frivillige også en vigtig 
rolle. 

 

Som frivillig er du med til at bringe livet og det hjemlige ind på 

hospice. Gennem det praktiske arbejde, kan der opstå en 
medmenneskelig kontakt til patienterne og deres pårørende, 

som er til glæde for alle parter.  

 

Vi har plads til 12 patienter, som har en uhelbredelig sygdom 
og forventet kort levetid. Nogle patienter er her på 

optimerende ophold andre er her for at afslutte livet. 

 

Som frivillig er du med til at gøre hverdagen lettere for 
patienter og deres pårørende. Ikke alle patienter har overskud 

til at være sociale, men alle sætter pris på, at blomsterne er 

ordnet eller at deres pårørende har en, der kan lægge ører til. 
Sammen med andre frivillige, vil du være med til at skabe 

unikke rammer for vores patienter og deres pårørende.  

 
 

Hvad laver man som frivillig? 

Mulighederne som frivillig er mangfoldige, og derfor har vi 

brug for mange forskellige kompetencer. Fortæl os, hvad du er 
god til, så kan vi sammen finde ud af, hvordan det kan bruges. 

Som frivillig deltager man ikke i plejen af patienterne. 

Kontakten til patienterne foregår i samarbejde med 
frivilligkoordinatoren eller en af sygeplejerskerne. 

 
 

Eksempler på opgaver 
 

 Være vært/værtinde ved måltiderne 

 Servering af mad og drikke på stuerne 

 Skabe hygge i fællesarealerne, fx ordne blomster, tænde 

stearinlys, rydde op, lave kaffe og te, bage kage og lignende  

 Være samtalepartner for både patienter og pårørende 

 Holde i hånd, skabe tryghed for patienter og pårørende  

 Småindkøb for patienterne 

 Køre tur, gå tur på det smukke område 

 Kreativ udfoldelse 

 Stryge patientens tøj 

 Spille spil, se film og læse højt for patienten 

 Deltage ved de planlagte arrangementer 

 Skabe liv i huset, være med til at varetage arrangementer 

 Være medskaber af husets traditioner 

 Bære årstiderne ind i huset 

 Opfyldning af skabe på stuerne 

 Gå en runde med forkælelsesvognen 

 

Det forventer vi af dig som frivillig 

Når du melder dig som frivillig, forventer vi, at du minimum er 

her 2 gange om måneden i vagter på ca. 4 timer, dette 

afhænger dog af din funktion. Vi har brug for frivillige både 
dag, aften, weekender og helligdage. 

Vi regner med, at du har kendskab til husets værdigrundlag og 

er loyal overfor dette. Derudover ser vi gerne, at du indgår i 

tæt dialog med personalet, og søger støtte og vejledning i 
forhold til patienterne. Vi har brug for, at du overholder dine 

aftaler og møder op til dine opgaver, eller giver os besked, 

hvis du skulle være forhindret. Er der noget du er i tvivl om, så 

spørg hellere en gang for meget. 

 



 

Hvordan kommer jeg i gang? 

Er du interesseret i at blive frivillig, vil vi gerne bede dig om at 

udfylde vores ansøgningsskema, som du finder på vores 

hjemmeside og sende det til vores frivilligkoordinator Susanne 
på sdf@filadelfia.dk. 

For at blive frivillig i huset skal du igennem nogle få ting: 

- Samtale med frivilligkoordinatoren Susanne 

- Introduktion med frivilligkoordinator og en frivillig  
- Vores frivillig føl-ordning 

- Tilknyttes vagtkalenderen, hvor du kan byde ind på 

opgaver 

Har du brug for mere information eller sidder du tilbage med 
spørgsmål, så tøv ikke med at henvende dig til vores 

frivilligkoordinator på tlf. 5827 1680. 

 

Vi glæder os til at lære dig at kende  

 

 

Hospicegården FiladelfiaElmevej 7, 4993 Dianalund, tlf. 5827 1680, 

hospicegaarden.dk 

 
 

 

 

Bliv frivillig på   
Hospicegå rden Filådelfiå 
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