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Den omsorg og indsats, der ydes til patient og pårørende på Arresødal Hospice, bygger på en 
helhedsorienteret tankegang.  Med udgangspunkt i den enkeltes ønske tilbyder vi således 

professionel hjælp og omsorg ved gener af fysisk, psykisk, social og åndelig karakter. Målet 
er størst mulig livskvalitet i den tid, der er tilbage. Indsatsen ydes af en tværfaglig, 
veluddannet og specialiseret personalegruppe med høje standarder for omsorg, behandling 

og pleje, medmenneskelighed og etik. 
 

Vores vision er at Arresødal Hospice opleves som et sted med liv og håb, tæt ved livets 
grænse og som et godt sted at være for patienten, pårørende og medarbejdere. Vi ønsker at 
være kendt som et sted med en høj faglighed, hvor ny viden anvendes og hvor vi er med til 

at udvikle og udbrede ny viden. Vi ønsker at arbejde på tværs af sundhedsvæsenet og at 
Arresødal opleves som et sted med en anerkendende kultur i alle relationer. 

 
Data for Arresødal Hospice 2017 

Ansøgninger til Hospice og Det Udgående Hospiceteam  459 
Hospice 

Indlæggelser     175 
Dødsfald      146 
Udskrivelser         21 

Gennemsnitlig indlæggelsestid        21,8 dage 

 
Det Udgående Hospiceteam 
Forløb       169 

Dødsfald         62 
Antal UHT besøg      605 

Antal telefonkontakter                    1491 
Gennemsnitlig antal forløbsdage       66,9 dage 
 

 
Primære kræftdiagnosegrupper 

Lunge, bronkier, luftrør       
Tyktarm, endetarm        
Bryst 

Prostata 
Spiserørskræft 

 
Der har været kontakt med 15 patienter (hvoraf 6 patienter var indlagte),der havde anden 

sygdom end kræft: COL, ALS, nyrelidelser og hjertelidelser. 

Medarbejdere i Hospice og Det Udgående Hospiceteam 
24 sygeplejersker (fuld tid) 
2 overlæger(fuld tid) 

1 psykomotorisk terapeut 
1,5 administrativ medarbejder 

2 servicemedarbejdere 
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1 pedel 
1 Hospiceleder 

1 Souschef 
Musikterapeut og præst på konsulentbasis 

Socialrådgiver på konsulentbasis 12 timer månedligt 
1 Frivillig koordinator 
 

Frivilligt arbejde 
Frivillige medarbejdere har lagt 6000 timer i form af medvirken som 

værter, besøgsvenner, ved kor, i haven, ved indkøb, arkivarbejde, medvirken ved 
arrangementer, cykelture, frisør. 
Mig til Dig Stafet arrangementet udgjorde 300-400 timer. 

 
Faglig udvikling 

 1 Obligatorisk sundhedsfagligt diplommodul 
 2 har deltaget i 9.nationale kongres arrangeret af Foreningen for palliativ indsats  

 3 deltaget i Kongres European Association Palliative Care,Madrid 
 1 påbegyndt Sorg rådgiveruddannelse under Nationalt Sorgcenter 

 3 deltager i hospicekonference i Norge. Hvor går grensen? 
 4 deltaget i Årsdag – DMCG PALL 
 3 deltaget i Årsdag – Foreningen for Palliativ indsats 

 2 deltaget i årsdag for faglig Selskab for Palliationssygeplejersker 
 1 deltaget i Årsmøde  Dansk Selskab for Palliativ Medicin 

 2 deltaget i Netværk Børn og Unge og Sorg 
 1 deltaget i Frivillig Rekruttering 
 1 deltaget i koordinatorfunktionen 

 5 deltaget i kursus aftener under Folkeuniversitetet 
 1 kursus i Tillidsmandsarbejde under DSR 

 1 kursus i Arbejdsmiljø  

Intern Undervisning med fokus på Palliation overordnet og kliniske temaer i relation til 

palliation, Forflytningsøvelser 
Ugentlige refleksionsfora og tværfaglige konferencer. 

Supervision for alle faggrupper, fagligt som organisatorisk. 
 
Udviklingsprojekter 

 Samarbejde med Syddansk Universitet, Center for Tro og helbred ”Åndelig-eksistentiel 

kommunikation på hospice” -  Post Doc. Projekt i 
 Lærings- og Kvalitetsteam for specialiseret palliativ behandling – 2 årigt nationalt 

projekt – 5 deltagere er aktive i projektet 

 Hospicer i Danmark – historie, praksis og betydning . Nationalt forskningsprojekt ledet 
af Rehpa, med deltagelse af alle hospicer i DK 

 XMO – nyt journaliseringssystem 
 Nyt kaldeanlæg 
 Indretning af børnehjørne i dagligstuen 

 

Eksterne undervisningsopgaver 

 Undervisning på diplommoduler på professionshøjskolerne. 
 Undervisning i palliativ omsorg i kommunalt regi 

350 Social og Sundhedshjælpere/assistenter, 15 sygeplejersker er undervist i 
Fredensborg kommune 

 Undervisning for specifikke afdelinger 
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Publikationer 

 Posterpræsentation på EAPC konference i Madrid 

Administration of Drugs by the Subcutaneous Route ind af Palliative population of 
Hospice in-Patients 

 Medforfatter til bogen Hospice – æstetik, eksistens, omsorg, Afsnit:  
Munksgaard – afsnit: Den moderne hospicefilosofi 
Bogreception afholdt her på Hospice 

 Informationspjecer til børn og unge som pårørende 
 

Deltagelse i arbejds- og referencegrupper 

 Advisory Board -  Videncenter for Rehabilitering og Palliation 

 Nationalt Råd for Fagområdegodkendelse for sygeplejersker i det Palliative Fagfelt 

 Nationalt Sorgcenter - udarbejdelse af kliniske retningslinjer for kompliceret sorg 

 ALS - foreningen 
 

Besøg  

 Besøg af Regionsrådsformand Sofie Hæstorp Andersen 

 Besøg af Sundhedsminister Ellen Trane Nørby  
 
 

Mig til Dig Stafet  
–arrangeret af Støtteforeningen og Frivillig Koordinator 

 
Donationer til Arresødal Hospice 
I alt modtaget 230.000 kr fra såvel private personer som fonde. 

 


