
Information 
til patienter, pårørende og samarbejdspartnere



Arresødal Hospice tilbyder omsorg, lindring og livskvalitet ved livets afslut-
ning, enten ved indlæggelse på hospice eller ved tilknytning til Det Udgåen-
de Hospiceteam (UHT).

Et veluddannet, erfarent og omsorgsfuldt personale der består af læger, 
syge plejersker, psykomotorisk terapeut, musikterapeut m.fl. sørger for en 
højt specialiseret palliativ (lindrende) indsats. 

En gruppe frivillige støtter op om at skabe et godt miljø på hospice.

Alt foregår med respekt for patientens og de pårørendes ønsker og accept af 
den enkeltes værdi som menneske. 

Indlæggelse på Arresødal Hospice 
Hospice er et tilbud til mennesker, der ønsker indlæggelse til livets afslut-
ning. Hospice er også et tilbud til mennesker, der har behov for en kortere 
indlæggelse med henblik på lindring af plagsomme gener, for derefter at 
komme hjem igen. Hvis patienten kommer i en stabil og symptomfri fase, 
kan udskrivelse komme på tale og herefter vil patienten blive fulgt af UHT.
Indlæggelse på hospice er gratis.

Forespørgsel om indlæggelse på hospice kan rettes direkte til hospice af alle 
involverede parter, f.eks. patienten selv, pårørende, hjemmeplejen, praktise-
rende læge eller sygehusafdeling. 



Faciliteter på Arresødal Hospice
Hospice tilstræber at skabe en god atmosfære og et hjemligt hyggeligt miljø. 
Alle stuer har eget toilet og bad, radio og TV med udvidet kanalpakke, samt 
adgang til trådløst netværk. Hver stue har udgang til egen terrasse og have. 
Af faciliteter er der fælles spisestue, hyggerum, jacuzzi og smukke udenoms 
faciliteter og overalt er der smuk kunst. 

Det Udgående Hospiceteam
UHT er et tilbud, der henvender sig både til de patienter, som ønsker at dø 
hjemme, og til de patienter, som ønsker at blive i eget hjem så længe som 
muligt, for derefter at afslutte livet på hospice, plejehjem eller hospital.
UHT tilbyder specialiseret lindrende indsats, i samarbejde med praktiserende 
læge og hjemmeplejen, til patienter der kan have behov for lindring og 
støtte ved f.eks.:

• smerter, kvalme, vejrtrækningsbesvær, træthed, appetitløshed, 
forstoppelse og andre fysiske gener 

• psykiske problemstillinger
• åndelige og eksistentielle overvejelser 

Der ydes støtte til pårørende under sygdomsforløbet og der er mulighed for 
opfølgende samtale efter dødsfaldet. Hjælpen ydes dels ved hjemmebesøg 
og dels ved telefonisk rådgivning.



Visitation til Hospice og Det Udgående Hospiceteam 
For indlæggelse på hospice eller tilknytning til Det Udgående Hospiceteam 
skal følgende kriterier være opfyldte.

Patienten skal:
• være uhelbredeligt syg
• have afsluttet helbredende behandling
• have behov for lindring af belastende symptomer og gener
• være orienteret om og have accepteret at den fremtidige pleje og 

behandling er af lindrende karakter
• have ønske om indlæggelse på hospice eller tilknytning til 
 Det Udgående Hospiceteam

Henvisningsblanket og samtykkeerklæring kan downloades fra hjemmesiden 
www.arresoedal-hospice.dk

Kontakt
Arresødal Hospice
Arresødalvej 100  •  3300 Frederiksværk 
info@arresoedal-hospice.dk 
Tlf. 47 78 70 00  •  Fax 47 78 70 19 
www.arresoedal-hospice.dk


