LUKASHUSET
AFLASTNING, LINDRING OG
HOSPICE FOR BØRN OG UNGE

SANKT LUKAS STIFTELSEN

OM LUKASHUSET
Når børn og unge får en livstruende sygdom, er det hele familien,
der bliver ramt. I Lukashuset er det derfor både børn og unge med
livstruende sygdom og deres familier, der tilbydes lindring og
aflastning.
I Lukashuset er der plads og rum til hele familien uanset sammensætning, til familieliv og til livsudfoldelse i et hjemligt og trygt
miljø. Der er fokus på at lindre sygdomssymptomer med den nødvendige professionelle hjælp og øje for det enkelte familiemedlems
særlige behov.

LIVSKVALITET
Det centrale begreb i Lukashuset er livskvalitet, og et ophold har til
hensigt at støtte, aflaste og lindre de enkelte familiemedlemmer, så
de bedre mestrer hverdagen med livstruende sygdom i familien.
Ophold i Lukashuset er gratis.

OPHOLD I LUKASHUSET
I Lukashuset kan de indlagte børn og unge og deres familier leve et
så normalt familieliv som muligt.
• Plads til samvær, leg, tumlen og hygge – indendørs og udendørs
• Aktiviteter for alle aldre og mulighed for udfoldelse på trods af
sygdom
• Socialt samvær med venner, kærester og andre pårørende

HJEMLIGE RAMMER
• Lukashuset har plads til fire børn og unge
• Hvert barn/ung får to sammenhængende stuer til rådighed
med bl.a. senge, sofa, tv og wifi, hvor der er plads til medindlagt
familie eller andre pårørende
• Fælles opholdsstue og køkken, hvor der er mulighed for selv at
lave mad eller spise mad, der er tilberedt
• Stort karbadeværelse med stjernehimmel
• Terrasse med lift til en sansehave, legeplads og park

Foto Anna Pella

HVEM KAN FÅ HJÆLP?
Børn og unge i alderen 0-18+ med livsbegrænsende, livstruende
eller uhelbredelig sygdom med behov for tværfaglig, specialiseret
palliativ indsats.
Henvisning kan foretages af fagprofessionelle eller af forældre og
pårørende. Efter henvisningen er modtaget, vil Lukashusets visitationsteam kontakte familien.
Ophold i Lukashuset tilbydes ud fra en vurdering af barnets/den
unges fysiske, psykiske, sociale og åndelig-eksistentielle symptomer
samt den enkelte families samlede behov for støtte og aflastning.
Ophold i Lukashuset kan være relevant undervejs i sygdomsforløb
og i forbindelse med livsafslutning.
Barnet/den unge kan under opholdet være i behandling iværksat af
hospitals- eller praktiserende læge.
Henvisningsformular kan hentes på www.sanktlukas.dk.

TIL FAGPERSONER
I Lukashuset tilbydes en tværfaglig, specialiseret palliativ indsats.
Pleje, omsorg og lindrende behandling varetages i et tværfagligt
samarbejde af sygeplejersker, pædiater, overlæger i palliation, fysio
terapeut, pædagog, psykolog, præst, socialrådgiver og frivillige.

FOKUS
• Symptomlindring af fysisk, psykisk, social og åndelig-eksistentiel karakter
• Understøtte og igangsætte medicinsk og ikke-medicinsk lindring
af fx smerter, åndenød, mavetarmproblemer, opkast, kramper og
kvalme
• Aflastende og støttende indsatser målrettet søskende, forældre
eller andre pårørende
• Sundhedsfagligt personale døgnet rundt
• Særlige indsatser ved livsafslutning og efter døden
I Lukashuset lægges vægt på tværsektorielt samarbejde, videndeling og udvikling af den pædiatriske palliation.

LUKASHUSET
AFLASTNING, LINDRING
OG HOSPICE FOR BØRN OG UNGE
Lukashuset er et nyt tilbud (1. november 2015) på Sankt Lukas Stiftelsen.
Sankt Lukas Stiftelsen er en mere end 100 år gammel diakonal organisation, der har stor erfaring med at udvikle nye tilbud særligt inden for
sundhed og palliation.
Stiftelsen åbnede Danmarks første hospice i 1992 og siden et udgående
hospiceteam og en efteruddannelse i palliation for sygeplejersker.

KONTAKT OS
Lukashuset
Sankt Lukas Stiftelsen
Bernstorffsvej 20
2900 Hellerup
T: 39 45 51 10
E: infolukashuset@sanktlukas.dk
Henvisninger:
E: lukashuset@sanktlukas.dk
Fax: 39 45 51 20
Afdelingssygeplejerske Nanette Quistorff
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