HJERTELIG VELKOMMEN
TIL LUKASHUSET
ET TILBUD OM AFLASTNING, LINDRING
OG HOSPICE FOR BØRN OG UNGE

SANKT LUKAS STIFTELSEN

HVAD SKAL I HAVE MED?
I skal have det med, som gør dagligdagen lettere for jer. Har I f.eks. eget sug,
som I er vant til, medbringer I gerne
det. Vi har lift i huset. Vi beder jer medbringe medicin til de første tre dage, og
det samme gælder, hvis I bruger specielle plejeartikler.
I skal medbringe eget tøj og personlige
ejendele. Foretrækker I eget sengetøj,
tager I det med jer, ellers har vi her i
Lukashuset. Til hver familie er der et
skab, der kan aflåses. Her kan I låse jeres værdigenstande inde, når I forlader
stuerne.

LUKASHUSET
Lukashuset er en del af Sankt Lukas
Stiftelsen på Bernstorffsvej i Hellerup.
Lukashuset åbnede dørene i november 2015 og er Danmarks første tilbud
om aflastning, lindring og hospice for
børn, unge samt deres familier. Alle er
velkomne uanset familiesammensætning, religion, og hvor I kommer fra i
landet. Ophold er gratis, og varigheden er individuel og afhænger af den
enkelte families behov.
Når børn og unge får en livstruende
sygdom, er det hele familien, der
bliver ramt. Det er derfor både børn
og unge med livstruende sygdom og
deres familier, der tilbydes lindring og
aflastning.

I Lukashuset har vi fokus på livskvalitet, og et ophold skal lindre, støtte og
aflaste de enkelte familiemedlemmer,
så de bedre mestrer hverdagen.
Børn og unge i alderen 0-18+ år er
velkomne sammen med deres familier
eller andre pårørende. I Lukashuset er
der en varm og hjemlig atmosfære.
Vi har plads til 4 familier. Hver familie
råder over to sammenhængende
stuer. Toilet og bad deles med de
øvrige familier. Desuden er der fælles
opholdsstue, køkken, dagligstue og
fysioterapi samt et stort badekar til
afslapning. Udenfor har vi en stor
terrasse, sansehave, trampolin samt
forskellige legeredskaber.

Der er mulighed for at give stuerne jeres
personlige præg, så medbring meget
gerne billeder eller plakater.

KOST
I har mulighed for selv at købe ind og
tilberede mad i fælleskøkkenet, hvor
der er et udvalg af basisvarer til fælles
afbenyttelse. For hinandens skyld og for
at sikre et højt hygiejneniveau tilskynder vi, at køkkenet altid opryddes og
rengøres efter brug.
Man kan også få mad fra Stiftelsens
Centralkøkken mod en mindre medfinansiering for pårørende: morgenmad
15 kr., frokost 20 kr. og aftensmad 25
kr. Centralkøkkenet har én daglig menu
og laver varieret og velsmagende mad.
Mad til patienter er altid gratis.

VASKETØJ
Vask af eget tøj er muligt i vores vaskerum.

HUSDYR
Husdyr kan komme på besøg efter aftale med personalet.

TV/INTERNET
Alle stuer har Smart-TV, og der er fri
WIFI. Vi har også PlayStations og
WiiU.

PERSONALE
Sygeplejersker er til stede hele døgnet.
Der er tilknyttet overlæger med speciale i lindring (palliation) og børnemedicin (pædiatri). På hverdage kommer
lægerne dagligt i afdelingen. Ved behov
kan der aftales yderligere samtaler med
lægen.
Lukashuset vil samarbejde tæt med
barnets stamhospital og egen læge efter
den enkeltes behov.
I huset har vi fysioterapeut, pædagog og
violinist, som kommer i løbet af ugen
samt en aftale med de Danske Hospitalsklovne Desuden er der tilknyttet
socialrådgiver, psykolog og præst.
Derudover er der frivillige, som vil
være behjælpelige i dagligdagen.

HVOR ER VI?
Lukashuset
Sankt Lukas Stiftelsen
Bernstorffsvej 20
2900 Hellerup
T: 39 45 51 10

OFFENTLIG TRANSPORT
• Bus 150S kører fra Kokkedal Station til Nørreport Station og stopper på Lyngbyvejen i krydset ved
Tuborgvej.
• Bus 21 kører fra Rødovre Station til
Hellerup Station og stopper foran
Sankt Lukas Stiftelsen
• Hellerup Station er 10 minutters
gang fra Lukashuset.

PARKERING
I kan parkere foran Sankt Lukas
Stiftelsen, der er indkørsel både fra
Bernstorffsvej og Tuborgvej og mange
pladser. Herfra skal I gå ind gennem
porten, drej til venstre ved informationen og gå ned ad gangen, indtil I
har Lukashuset umiddelbart foran
jer. Ellers spørg efter Lukashuset i
Informationen.
Porten og bygningen til Lukashuset er
aflåst i tidsrummet fra kl. 21.00-7.00.
Der kan ringes på dørtelefonen Lukashuset ved Hovedindgangen.
Besøg er altid velkomne under hensyn
til de øvrige familier.
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VI GLÆDER OS TIL AT SE JER

