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Diakonissestiftelsen åbner nyt hospice  
 
For de fleste symboliserer foråret nok en ny begyndelse. Men nogle mennesker er kommet dertil i et svært sygdomsforløb, 
at livet nærmer sig sin afslutning. For dem og deres pårørende er det godt nyt, at Diakonissestiftelsen på Frederiksberg den 
8. april indvier et nyt hospice. 
 
"Vi udvider kapaciteten fra 10 til 16 sengepladser. Det betyder, at langt flere af de cirka 500 patienter, som hvert år søger 
om en plads hos os, kan få opfyldt deres ønske om ro og lindring for både krop og sjæl i den sidste tid", siger 
bestyrelsesformand Mogens Madsen.  
 
Det nye hospice med de fine facader af tombak, der endnu skinner som guld, men med tiden vil patinere til mørkebrune 
nuancer, ligger bag den store, røde hovedbygning og er omgivet af gamle villaer. 
 
"Det har været en stor og spændende udfordring at bygge nyt på et historisk sted, hvor nabobygningerne ligger så tæt på, 
og hvor bygherren samtidig har haft et tårnhøjt ambitionsniveau for rumoplevelse, lysindfald og en god placering af alle 
funktioner", siger Morten Rask Gregersen, der er partner i Nord Architects. 
 
Morten Rask Gregersen har oplevet det som en gave at deltage i en proces, hvor projektet fra start til slut er blevet udviklet 
i et tæt samarbejde mellem arkitekterne og Diakonissestiftelsen. Et hospice har en helt særlig funktion og kan ikke 
sammenlignes med andre bygninger. Der er så mange særlige krav og hensyn, når man skal give mennesker en smuk og 
værdig afslutning på livet i omgivelser, der så vidt som muligt minder om et hjem.  
 
Personalet har med sin store viden og erfaring spillet en central rolle i projektudviklingen – lige fra 'ånden' i huset til de helt 
små, praktiske detaljer. Som for eksempel, hvor vigtigt det er, at sengene kan køres ud i det fri, så de patienter, der ønsker 
det, kan mærke luften og høre børnenes latter fra legepladsen længere henne ad vejen. Eller kan ligge en sidste gang 
under åben stjernehimmel. Selv om det nye hospice ligger tæt omgivet af byen, er det lykkedes at skabe nogle dejlige 
uderum i form af en indre gårdhave med teglstensbelægning og træer og en tagterrasse med udsigt over byens tage og 
Zoologisk Haves tårn i horisonten. 
 
En donation på 25 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond har gjort det muligt at indfri det høje ambitionsniveau, 
også i de bygningsmæssige detaljer. 
 
De buede vinduesglas, der følger facadens cirkelslag, lysningerne af egetræ, de fine, lysegrå italienske klinker og de 
specialdesignede tombakprofiler på facaden er nogle af de detaljer, som fondens støtte har givet plads til. Den samlede 
anlægsudgift, inklusiv nedrivning af tre eksisterende bygninger, løber op i 80 mio. kroner. Entreprenørfirmaet Georg Berg 
har stået for opførelsen. 
 
Umiddelbart efter indvielsen 8. april vil patienterne fra det nuværende hospice blive flyttet over i det nye hus, og herefter vil 
resten af de 16 pladser blive fyldt op. Det gamle og utidssvarende hospice skal rives ned for at gøre plads til opførelse af 
nye seniorboliger, som er næste byggeprojekt i Diakonissestiftelsens store udviklingsplan. 
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