
Diakonissestiftelsens 
Hospice
– Smukke og hjemlige omgivelser midt i storbyen
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Diakonissestiftelsens Hospice, som er en 
selvejende institution under Diakonisse-
stiftelsen, består af Hospice med plads til 
16 patienter og Det Udgående Hospice-
team (palliativt team) for hjemmeboende 
patienter bosiddende i Frederiksberg og 
Københavns Kommuner.

Diakonissestiftelsens Hospice og Det Ud-
gående Hospiceteam drives efter overens-
komst 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 hverda-
ge for at få information om visitationskri-
terier på tlf. 38 38 49 50 mellem kl. 8 og 10.

Det er normalt ikke muligt at indhente op-
lysninger om ventetid, da visitationen prio-
riteres 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
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Henvisning til Hospice eller Det Udgående 
Hospiceteam kan foretages af alment prak-
tiserende læger og andre læger, herunder 
sygehuslæger. 

Visitationskriterier

Den endelige visitation af patienter foreta-
ges 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 nationa-
litet, religion, alder eller bopælskommune.

Nogle patienter kan udskrives til eget hjem 
eller plejehjem efter de plagsomme symp-
tomer 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 be-
handling af uhelbredeligt syge og 
døende mennesker samt deres 
pårørende. 

Det overordnede mål for den pal-
liative indsats er at fremme livs-
kvaliteten 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 folkekir-
keligt 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 150 
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 speciallæger, 
sygeplejersker, fysioterapeuter, hospice-
præst, samt teknisk-administrativt per-
sonale.  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 den-
nes pårørende.

Alle er med til at skabe et levende, tillids-
fuldt 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 profes-
sionelles indsats og er med til at gøre en 
positiv forskel for alle på Hospice.

De fysiske rammer
Hospice har 16 enestuer med eget bad og toi-
let. 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. 

Diakonissestiftelsens Hospice er røgfrit. De 
indlagte patienter har dog mulighed for at 
ryge udendørs.

Fri besøgstid
De pårørende er velkomne hele døgnet og 
har mulighed for at overnatte på en so-
vesofa på patientstuen. 
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Sådan finder du vej 

Hospice er beliggende i en selvstændig 
bygning i diakonissernes gamle have 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 Sta-
tion) og bussen næsten til døren.

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

Kommer man i bil, er det muligt at parke-
re på parkeringspladsen på Peter Bangs 
Vej 1 foran Diakonissestiftelsens hoved-
bygning. 



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
Fax: 38 38 49 40


