ADRESSE TIL SANKT LUKAS HOSPICE
Dronning Alexandrines Hus
Sankt Lukas Vej 15
2900 Hellerup
Hospice 1. sal: tlf. 3945 5100
Hospice 2. sal: tlf. 3945 5303

SANKT LUKAS HOSPICE
LINDRING OG STØTTE VED
LIVSTRUENDE SYGDOM

Det er også muligt at gå gennem Stiftelsens
hovedport og gennem parken til hospice.

HENVISNING OG VISITATION

OFFENTLIG TRANSPORT
Bus 21 og 185 har stoppested nær hovedporten.
Nærmeste S-togsstation er Hellerup Station.

Henvisning til hospice skal ske elektronisk af
praktiserende læge eller hospitalslæge. Se evt.
vejledning på www.sanktlukas.dk/hospice

POSTADRESSE
Sankt Lukas Hospice
Bernstorffsvej 20A
2900 Hellerup

Visitationen bygger på indhentede journal
oplysninger fra sygehus eller behandlende læge
og fra en samtale med patient og pårørende.
Ved spørgsmål kan vores visitation kontaktes
alle hverdage.

UDDANNELSE
Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam
tilbyder forskellige uddannelser og kurser.
Læs mere: www.sanktlukas.dk/kurser

N
VA

EMÆ RK

E

T

Tryksag
5041 0826
LaserTryk.dk

LÆS MERE PÅ
WWW.SANKTLUKAS.DK

05/2019

KONTAKT OS:
Visitationen har åbent alle hverdage:
Tlf: 3945 5118 (bedst mellem kl. 8.00-9.00)
Fax: 3945 5101
Mail: hospice@sanktlukas.dk (sikker mail)

SANKT LUKAS STIFTELSEN
Sankt Lukas Stiftelsen er en mere en
100 år gammel diakonal organisation,
der har en række forskellige tilbud,
hvor der drages omsorg for mennesker
i alle aldre og livssituationer.
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Indlæggelse på hospice er gratis.

OM HOSPICE

AT VÆRE PÅ HOSPICE

Hospice er et specialiseret tilbud, hvor der ydes
lindrende (palliativ) behandling, pleje og omsorg
til mennesker med livstruende sygdom og til deres
pårørende. Der er fokus på det hele menneske såvel
fysisk, psykisk, socialt, åndeligt som eksistentielt.

Sankt Lukas Hospice har 24 lyse enestuer. Alle
stuerne er møbleret og kan gøres hjemlige med
personlige ejendele. Stuerne er fordelt på to etager,
der begge har:
• Rolige og hyggelige omgivelser

Formålet med indsatsen er, at lindre de plagsomme
symptomer patienten har i forbindelse med sin
sygdom og at fremme livskvaliteten hos både
patienten og de pårørende. En del af indsatsen
retter sig også mod at tage afsked med livet og
hinanden, samt den sorg der følger med at miste.
Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam
arbejder tæt sammen for at sikre og udvikle
kvaliteten af den palliative indsats. Til hospice
er tilknyttet hospicesygeplejersker, speciallæger,
præst, fysioterapeuter, socialrådgiver, sekretærer,
frivillige og serviceassistenter.

• Frie besøgstider
• Overnatningsmulighed for de pårørende
• Legehjørne til børn
• Mulighed for besøg af kæledyr
• Karbad med duftterapi og musik
• Gæstekøkken hvor der kan opbevares og laves
egen mad
Det er muligt i både kørestol og seng at komme ud i
Stiftelsens smukke park og på den delvist overdækkede tagterrasse.

HVEM KAN KOMME
PÅ HOSPICE?
Mennesker med livstruende sygdom og komplekse lindringsbehov kan komme i betragtning til indlæggelse på Sankt Lukas Hospice.
Behandling med helbredende sigte skal være
afsluttet.
Indlæggelse på hospice kan tilbydes som et
symptomlindrende ophold af ca. 2-3 ugers
varighed eller ved livets afslutning.
Den endelige visitation til hospice sker på baggrund af en læge- og sygeplejefaglig vurdering.

