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Det, vi gør godt og er anerkendte for, skal vi blive ved med
at udvikle og gøre endnu bedre. Dermed vil Stiftelsens
arbejde også fremadrettet stå som et fagligt fyrtårn med
viden og erfaring om hjælp til mennesker. Vi skal samle,
systematisere og formidle dette til omverdenen i en videns- og formidlingsenhed i et nyt akademi.
Endelig er bestyrelsen bevidst om den økonomi, der kræves til den videre udvikling, herunder de nybygninger og
ombygninger, som er nødvendige for, at den høje faglighed kan udfolde sig. Bygningerne er Stiftelsens største
materielle aktiv og skal løbende vedligeholdes. En optimering af udlejning skal sikre en sund forretningsdrift og
dermed Stiftelsens fortsatte tilstedeværelse som et betydningsfuldt ressourcested for diakonalt sundheds- og
socialt arbejde, der hjælper mennesker der, hvor de har
behov.
Tak for indsatsen i alle dele af Stiftelsens arbejde og til
samarbejdspartnere og bidragsydere.
Helle Christiansen
Formand for bestyrelsen
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Fakta • 2020

Nye tider – nye mål

Palliation

Administrerende direktør Henrik Nedergaard

Den palliative indsats skal fremme livskvaliteten hos
patienter med livstruede sygdom og deres pårørende.
En af Sankt Lukas Stiftelsens grundtanker er, at de, der
har det sværest, skal have den bedste hjælp. Det er det,
vi bestræber os på at leve op til hver eneste dag. Men vi
må erkende, at det i det første år med corona gav os flere
udfordringer, end det plejer.
2020 var et vanskeligt år for alle vores patienter, beboere, pårørende, børn og forældre samt kvinderne på vores
krisecenter. Året stillede også store krav til medarbejderne. Skrappe besøgsrestriktioner, påbud om værnemidler,
isolation, karantæne, og massevis af aflyste arrangementer over hele linjen skabte afstand og udfordringer for det
rige, sociale liv, som Stiftelsen næres af.
Alligevel bød året på mange gode oplevelser og nyttige
nye erfaringer. Blandt andet koncerter i parken, digitale
gudstjenester og andagter i kirken. Men først og fremmest
er jeg taknemmelig for, at vi takket være medarbejdernes
høje faglighed og en lynhurtig omstilling til en ansvarlig
corona-adfærd lykkedes med at holde smitten nede på
et absolut minimum. Ligeledes tak til Lukas Fællesskabet
for forståelse for de vanskelige forhold i 2020.
I oktober 2020 fyldte Danmarks første børne- og ungehospice, Lukashuset, fem år. Det har været fem år, hvor
børnehospice som institution er trådt ud af skyggen af
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de etablerede hospicetilbud til voksne og har fundet sine
egne ben.
Derudover var ikke mindst det sidste halvår af 2020 præget af mange tanker og udviklingsplaner for Stiftelsens
fremtid, som så småt og på trods af corona begyndte at
tage form. Planerne tager udgangspunkt i bestyrelsens
nye strategiske fokus på høj, evidensbaseret faglighed,
øget kendskab og sympati, bedre interessevaretagelse
og en stærkere økonomi.
Her har en af årets væsentligste opgaver været at indkredse hvilke tilbud, etableringen af et nyt hospice på
Sankt Lukas Stiftelsen skal fokusere på, og som kan fastholde og videreudvikle den pionerrolle og høje faglighed,
der kendetegner Stiftelsen.
Arbejdet med at konkretisere planerne for et nyt hospice
på Stiftelsen fortsætter med fuld kraft i 2021 og skal
understøtte arbejdet med palliation og etableringen af et
akademi. Arbejdet vil nyde godt af et nyt Advisory Board
med eksterne eksperter, som skal hjælpe med at udvikle
hele Sankt Lukas Stiftelsen fagligt og værdimæssigt.
Det er blandt andet i det perspektiv, at årsberetningen for
2020 har et særligt fokus på Stiftelsens faglighed.

Rigsrevisionen konkluderede i 2020, at patienter ved behov
ikke har tilstrækkelig adgang til specialiseret palliation.1

8.276

patienter modtog specialiseret palliativ
behandling på hospice, i eget hjem eller på
et palliativt sengeafsnit inden de døde.

23 %

af de henviste patienter
fik ikke et specialiseret palliativt
tilbud, inden de døde.

49 %

af de patienter, der døde af kræft,
modtog specialiseret palliativ behandling.

2%

af de patienter, der døde
af andre diagnoser end kræft2,
modtog specialiseret palliativ behandling.

272.326

borgere over 80 år
i Danmark i 2020.

433.511

borgere over 80 år
forventes der i Danmark i 2030.

Kilder: Rigsrevisionens beretning om adgangen til specialiseret palliation i 2020, Dansk Palliativ Database årsrapport 2020, Befolkningsfremskrivning 2020 af Danmarks Statistik
1
Specialiseret palliation ydes ved indlæggelse på hospice, ved udgående palliative teams i eget hjem samt på palliative sengeafsnit på sygehuse. Det er i modsætning til basal palliation, som ydes af f.eks. fagpersoner i
sundhedsvæsenet, der ikke har palliation som deres hovedopgave.
2
Patienter med for eksempel lungesygdomme som KOL, hjertekarsygdomme og neurologiske sygdomme.
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2020 i tal
2020 blev et meget anderledes år på grund af
coronapandemien.
Her er nogle fakta fra 2020, hvor ledere og
medarbejdere på Stiftelsen fortsatte deres
store arbejde for patienter, beboere og børn
og forældre på trods af flere nedlukninger og
restriktioner som følge af pandemien.

ca.

50.000

engangshandsker blev brugt i den daglige pleje
og omsorg for beboere og patienter.

ca.

14.880

bænkebiddere, edderkopper, mariehøns etc.
drog børnene i Lundegård omsorg for.

33.700 kvm
gulvareal i Stiftelsens ejendomme.
(Til sammenligning er etagearealet på
Frederiksborg Slot ca. 31.000 kvadratmeter.)

60

voksne og børn boede
i Lukas Fællesskabet på Stiftelsen

ca.

200.000

414

kuverter mad producerede Stiftelsens centralkøkken
og leverede til børn, ældre og patienter.

gæster deltog på møder og kursusophold
på Refugium Smidstrup Strand.

95

21

trofaste frivillige støttede op om det
daglige arbejde på Stiftelsen.

496

medarbejdere sørgede for omsorg, pleje, lindring
og udvikling af Stiftelsens mange børn, beboere,
patienter og pårørende.

forskellige erhvervslejere fra sprogskole til flere
forskellige sundhedsfaglige specialer
havde lokaler på Stiftelsen.

1.500 liter

håndsprit blev brugt til at sikre rene hænder for
Stiftelsens mange medarbejdere og brugere.
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Bedre lindring til alle patientgrupper
Palliation er en kompliceret disciplin, der ikke blot skal varetage den fysiske lindring af patienter, men også den psykiske, sociale og åndelige.
På Sankt Lukas Stiftelsens hospiceområde arbejder vi med en række indsatser, der skal sikre en holistisk tilgang til palliation. Vi uddanner
samtidig personale på og uden for Stiftelsen, så de er klædt på til at varetage specialiseret palliation på et højt fagligt niveau.
Sygeplejerske på Sankt Lukas Hospice Gitte T. Pedersen
(på billedet) er i gang med et uddannelsesforløb på Rigshospitalets Hjertecenter. Under uddannelsen arbejder
hun med at identificere kliniske problemstillinger, indsamle viden og igangsætte indsatser, der kan give bedre
forløb og begrænse unødvendig lidelse for hospicepatienter. I den forbindelse arbejder hun med et projekt om
patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).
– Mit uddannelsesprojekt tager udgangspunkt i patienter
med KOL og handler om at forstå, hvordan de oplever
indlæggelse på og udskrivelse fra hospice. Projektet kan
bidrage til en bedre systematik og metodik i forhold til at
vurdere hospicepatienters forløb og behov. Målet er, at vi
bliver endnu bedre til at levere god, palliativ pleje og behandling til alle patienter på Sankt Lukas Hospice.
Gitte T. Pedersen forklarer videre:
– Patienter med KOL har et langt og uforudsigeligt sygdomsforløb også i den sidste tid, hvilket gør, at de er vanskeligere at lindre og vurdere end de fleste andre patientgrupper. Det gælder både i det daglige sygdomsforløb, i
sygdommens prognostiske udvikling og stadige forværring og i spørgsmålet om, hvornår et åndedrætsanfald er
så alvorligt, at det også bliver det sidste. Derfor er patienter med KOL en rigtig god case at arbejde med.

Den nye viden skal også gavne den palliative faglighed
ude i landet. Blandt andet gennem de mange kurser
Sankt Lukas Hospice udbyder til sundhedspersonale fra
regioner og kommuner.

Klædt på til palliation
Døden er en naturlig del af livet, men det betyder ikke,
at det nødvendigvis føles sådan for den døende og de
pårørende. Heller ikke for den sygeplejerske, der møder
familien i hjemmet. Det er derfor afgørende, at den enkelte sygeplejerske er klædt på til opgaven. Det ved Anne
Rasmussen, der arbejder som sygeplejerske i Herlev
Hjemmesygepleje:
– Som hjemmesygeplejerske har man mange kasketter
på og derfor brug for mange kompetencer, hvor palliation
er en af dem. Derfor kan man godt blive usikker, når man
står alene i hjemmet hos den døende og familien.
Anne Rasmussen har af den grund gennemført en uddannelse til ’nøgleperson’ faciliteret af Det Udgående Hospiceteam på Sankt Lukas Hospice.

– Jeg har fået større faglighed og flere redskaber. Det er
færdigheder, jeg kan bruge direkte i min praksis, fordi uddannelsen tager udgangspunkt i virkeligheden, som man
møder den. Jeg har fået en helt anden tryghed i arbejdet
med at lindre den døendes symptomer, både fysisk og
psykisk.

Uddannelsen tager udgangspunkt i
virkeligheden, som man møder den.
Nøglepersonuddannelsen er målrettet sygeplejersker fra
hjemmeplejen, hospitaler og plejeboliger, der arbejder
med palliation. Ikke mindst i en fremtid hvor regionerne
ønsker, at endnu flere patienter skal have mulighed for
at tilbringe den sidste tid i eget hjem. Særligt fremhæver
Anne Rasmussen, at hun er blevet bedre til at gå i dialog
med patienten og de pårørende.
– Jeg har lært at tale mere åbent om alvoren i sygdommen og tør nu spørge ind til, hvad patienten selv tænker
om at have en alvorlig og livstruende sygdom. Det giver
et helt andet og meget bedre udgangspunkt for den palliative indsats.

Livsudfoldelse ved livets afslutning
Samtalen om det svære, det truende, døden og det uafvendelige rummer også behovet for at tale om livet, det
der var, og det, der stadig er. Ved at invitere den syge og
døende patient til at tale om vigtige aspekter ved sit liv,
modarbejdes det tab af identitet, som en livstruende
sygdom ofte kan medføre. Det kan være betydningsfuldt,
hvad end man er voksen eller barn.
Livsfortællinger har i en årrække været anvendt på Sankt
Lukas Hospice, og med projektstøtte fra Egmont Fonden
fik Lukashuset, Stiftelsens børne-og ungehospice, i 2020
ligeledes mulighed for at arbejde med metoden.
Metoden livsfortælling har sine rødder i den canadiske psykiater Harvey Chochinovs arbejde med døende
voksne og fokuserer på mulighederne for at skabe liv og
livsudfoldelse ved livets afslutning samt minder for de
efterladte, som er vigtige for patienten. Arbejdet med
livsfortællinger i Lukashuset fortsætter i de kommende
år takket være en donation fra blandt andet Grosserer
Mandrup Philipsens Legat.

Efteruddannelse på Lukas Kurser
Foruden nøglepersonuddannelsen udbyder
Sankt Lukas Hospice kurser i basal palliation for
sygeplejersker og SOSU-assistenter. Desuden
skræddersyr Sankt Lukas Hospice specialkurser
efter konkrete organisationers behov og ønsker.
I 2020 har Sankt Lukas Hospice holdt specialkurser for blandt andet Københavns Kommune.
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Mindre medicin og mere omsorg
På Stiftelsens plejehjem Lindely får livsglæde og socialt fællesskab bedre betingelser efter løft
af sygeplejen og mere opmærksomhed på medarbejdernes personlige ledelse og ansvar.

Det er ikke altid nemt, og let har det bestemt heller ikke
været i corona-året 2020, hvor besøgsrestriktioner, påbud om værnemidler og risikoen for isolation og karantæne har skabt ensomhed, forladthed og bekymring. Det
har præget hverdagen for beboere, pårørende og medarbejdere. Alligevel har Lindely på nogle områder formået
at skabe bedre livskvalitet og større faglighed i omsorgen
for plejehjemmets 65 beboerne.

bedre tilbud om flere oplevelser og mere aktivitet. Tine
Nørrekær fortæller:
- Vi har etableret et kombineret trænings-, motions- og
sanserum til beboerne. Planen er, at rummet skal være
rammen om mere og bedre såkaldt ’hverdagsrehabilitering’, så beboerne på den ene side både kan bevare funktioner og på den anden side genvinde nogle af de evner,
de har mistet.

- Først og fremmest har vi ansat yderligere to afdelingssygeplejersker. Det betyder, at vi nu med i alt fire afdelingssygeplejersker kan løfte den faglige kvalitet betragteligt. Konkret betyder det blandt andet, at vi kan trappe beboerne hurtigere ud af den medicin, som de ikke
har brug for, og erstatte den med omsorg i form af mere
menneskeligt nærvær og mere fysisk aktivitet. Og så skal
man ikke glemme, at sygeplejersker er med til at forebygge sygdomme og indlæggelser, siger Lindelys forstander
Tine Nørrekær.

Faglighed på et plejehjem handler
også om nærvær, personlig ledelse
og ansvar, indlevelse og ægte
medmenneskelige værdier.

Ansættelsen af flere sygeplejersker giver desuden mulighed for at skabe større synergi mellem de forskellige
etager på Lindely samt mere faglig udvikling for alle plejehjemmets medarbejdere. 2020 blev også året, hvor
Lindely tog hul på et helt nyt initiativ for at give beboerne

Rummet bruges både til holdtræning med Lindelys egen
fysioterapeut og til individuel træning med eksterne terapeuter. Men beboerne kan også vælge at benytte rummet
på eget initiativ, alene eller sammen med andre, hvor de
selv bestemmer. Rummet har således ikke kun et strengt
fagligt formål, men også et socialt. Beboerne har taget
rigtig godt imod det. Det bliver brugt flittigt.

- Den personlige motivation er helt afgørende for, at plejehjemsboerne bevarer evner og funktioner, og at de oplever en tilfredsstillende hverdag. At kombinere træning
med motion og sansning stimulerer nysgerrigheden og
gør, at der er noget at stå op til igen i morgen, siger Tine
Nørrekær.

Nye sociale tiltag
Intet er som bekendt så skidt, at det ikke også er godt for
noget. Sådan har det også været med coronaen på Lindely, hvor den allerstørste udfordring, ligesom på alle andre
plejehjem, har været at opretholde et acceptabelt socialt
liv for beboerne.
- Et af de bedste tiltag har været, at nogle af de mange frivillige på Lindely, der ikke længere måtte komme på besøg,
i stedet har skrevet breve. Det har været utrolig populært,
ligesom det har fungeret rigtig godt at lave videosamtaler mellem beboere og pårørende. Det har faktisk være så
godt, at vi opfordrer til at forsætte med videosamtalerne
som et supplement til den fysiske kontakt efter coronanedlukningen.
Desuden har Lindely sammen med en af Stiftelsens seniorpræster, Jakob Rönnow, arrangeret en ’mandeloge’,

hvor deltagerne, alle mænd, hver anden onsdag diskuterer
verdenssituationen og tilliggende emner.
For at efterkomme kravet om at holde beboerne på de enkelte etager adskilt fra hinanden har Lindely arrangeret flere
sociale aktiviteter på etagerne end i et normalt år.
- Tvunget af omstændighederne er vi blevet meget bedre
til at arrangere socialt samvær på de enkelte etager og helt
tæt på, hvor beboerne bor, og ikke trække alle aktiviteterne
ned i Caféen, som ellers er meget populær, fortæller en af
afdelingssygeplejerskerne. Det har skabt mere liv på etagerne, og det har været godt. Fremadrettet stiler vi mod
at balancere aktiviteterne, så der både foregår en masse
spændende ting på de enkelte etager og i caféen, som
giver anderledes muligheder for oplevelser, der tilgodeser
beboernes individuelle behov.
Tine Nørrekær supplerer:
- Jeg tror, coronaen måske har hjulpet os til at indse, at
høj faglighed på et plejehjem også handler om nærvær,
personlig ledelse og ansvar, indlevelse og ægte medmenneskelige værdier, at personalet skal være til stede, og at
mange gode løsninger kommer indefra, ikke fra standardiseringer, forskningsprojekter og flere kurser for personalet.
Vi har fået plads til mere intuition og kreativitet.
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Hjælpekunst udvikler små verdensborgere
På Lundegård, som er Stiftelsens integrerede daginsitution, får børnene lov til at holde i hånden og hænge fast i pædagogens trøje,
indtil de selv kan gå alene i den store flok.

– På Lundegård nøjes vi ikke med at passe børn, mens
mor og far er på arbejde. Vi praktiserer det, Søren Kierkegaard kaldte ’hjælpekunst’. Kierkegaard talte om, at hvis
det skal lykkes for en at føre et andet menneske hen til
et bestemt sted, så må man først og fremmest sørge for
at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Når et
barn græder over en forælder, som er gået på arbejde, så
lytter vi og præciserer gennem vores metode den smerte,
vrede, frustration, eller hvad det nu er, det lille menneske
udtrykker. Et barn, der bliver set af en empatisk, indlevende omsorgsperson, vil tillidsfuldt give dig mulighed for at
hjælpe med en løsning, fortæller Mona Poulsen, der er
leder af Lundegård.
– Vi søger at skabe dannelse og erfaringsudvikling gennem en smidig læring, som er tilpasset barnets fysiske
og kognitive niveau. Vi skaber et flow med ro, fordybelse
og passende forstyrrelser uden stress. Børn lærer også af
at kede sig, af unoder og af at lege. Legen er der, hvor de
eksperimenterer med alt det, de har erfaret om planlægning, demokratiske processer og om at bygge relationer.
På den måde kan barnet ikke undgå at lære uanset om
det leger, hjælper en kammerat eller deltager i dagens
små opgaver som at rydde op efter frokost. Vi observerer, vejleder og sætter retning for dannelsen, læringen og
udviklingen gennem legen, aktiviteterne og rutinerne.

Venskaber og konflikthåndtering
Lundegård lægger vægt på, at børnenes udvikling sker i
en kultur, hvor alle, der omgiver børnene, bidrager: Forældre, familier, Lundegårds pædagoger og medhjælpere.
En alsidig personlig udvikling skal klæde børnene på til at
være demokratiske verdensborgere, der er godt rustede
til fremtiden. Børnene bliver set og hørt, og de skal have
færdigheder til at deltage i fællesskaber, de skal kunne
skabe venskaber, og de skal kunne være med til at løse
konflikter.

Børnene bliver set og hørt, og de
skal have færdigheder til at deltage
i fællesskaber, de skal kunne skabe
venskaber, og de skal kunne være
med til at løse konflikter.
– Alsidig personlig udvikling handler ikke mindst om at
styrke barnets forståelse og oplevelse af egenværdi ved
at give kærlighed, tillid og nærvær, og ved at de voksne

deltager i barnets leg. Barnet skal også have mulighed for
at være ’giver’, vise empati og gøre en forskel for andre,
fortæller Mona Poulsen.
Forskning tyder på, at følelsesmæssig intelligens er en
væsentlig forudsætning for at kunne tilegne sig professionelle kompetencer, og bløde karakteregenskaber har
afgørende betydning for alle sider af tilværelsen som for
eksempel uddannelse, familie, karriere, sundhed og levetid.
– Social udvikling drejer sig om at uddanne børnene i relationer, i at lære dem at se, lytte og mærke andre, og så
at give dem tid til at etablere kontakter og lege. Børnene
skal kunne tilsidesætte egne behov og kunne regulere
egne følelser og handlinger ved uenighed, fortæller Mona
Poulsen.

At ville selv
– På Lundegård ved vi, at et stort ordforråd har betydning
for barnets fremtid, og at ordene er forudsætning for bevidsthed og handlinger. Derfor stimulerer vi til dialog og
samtale i alle hverdagens rutiner, i lege og aktiviteter. Og
vi supplerer dialogen med sang, rim og historiefortællin-

ger. Alt sammen noget, der styrker evnen til at etablere
relationer og sætte ting i gang.
Mona Poulsen fortsætter:
– I det hele taget er det vigtigt, at vi animerer børnene
til at ’ville selv’, til at være kropsbevidste og kropslige, til
at spise med ske, kniv og gaffel, selv at tage tøj på og af,
hoste i albueleddet, gå tur, klatre, spille bold – og sidde
stille og se med, når håndværkerne arbejder.
Lundegårds dannelses- og læringsmiljø bidrager også til
at give viden og forståelse for tilværelsens forskelligheder
og erfaring med at deltage i et mangfoldigt fællesskab.
– Når coronaen ikke begrænser os, går vi på besøg hos
beboerne på Stiftelsens plejehjem Lindely eller Luciaoptog på Sankt Lukas Hospice. Vi går i kirke, og vi taler
med præsterne. Når vi går ud i parken, snakker vi med
gartnerne. Men vi har også vores egne traditioner, som for
eksempel Lanternefesten i haven, hvor vi inviterer hele
Stiftelsen med. På den måde udvikler vi en bevidsthed og
forståelse for forskellighed, en oplevelse af at være en del
af et stort og mangfoldigt fællesskab og dermed at forstå
nogle af demokratiets spilleregler.

Seks temaer for læring på Lundegård
Lundegård er en selvejende, integreret daginstitution
til børn mellem 0 og 6 år med 37 vuggestuepladser og
50 børnehavepladser. Personalet består af pædagoger (70 %) og pædagogmedhjælpere (30 %.).
Lundegård har formuleret institutionens pædagogiske
læreplan ud fra de seks nationale temaer for læring:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab
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Spædbarnsterapi på kvindekrisecenter
Sankt Lukas Stiftelsens kvindekrisecenter møder flere og flere komplekse støttebehov
blandt de voldsudsatte og truede kvinder med anden etnisk baggrund.

Der stilles store og alsidige krav til fagligheden på Sankt Lukas Stiftelsens kvindekrisecenter, der er Danmarks eneste
specialkrisecenter for kvinder med minoritetsbaggrund.
Der er tale om kvinder, der i æresrelaterede konflikter er
udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Kvindekrisecenteret
modtager kvinder fra hele landet. Enten henvender kvinderne sig selv, eller også kommer de med hjælp fra deres
hjemkommune, andre krisecentre eller politiet.
Kvinderne er svært traumatiserede, da de har været udsat
for trusler, vold og seksuelle overgreb. En stor del af kvinderne har børn med, som også kan være svært skadede.
Enten på grund af de overgreb, de har været vidne til eller
som følge af den vold, de selv har været udsat for. Kvindekrisecenterets fagpersoner har større og større fokus på
denne særlige problematik.
Krisecenterets leder fortæller:
– Selv om vi altid har haft øje for børnene, har jeg måttet
erkende, at problemet er voksende, og at vi er nødt til at
videreuddanne os med nye kompetencer. Blandt andet
inden for spædbarnsterapi.
Spædbarnsterapi handler om at sætte ord på et traume,
som barnet har oplevet, ofte før barnet fik sprog. Teorien
er, at alt usagt binder energi. Hvis barnet ikke får sat ’ord’

på oplevelserne og erfaringerne, bliver barnet fastholdt i
symptomerne. Små børn kan godt forstå, når man taler til
deres følelser. Og selv om barnet ikke endnu har et aktivt,
verbalt sprog, forstår det den samlede kommunikation,
ordene, stemmelejet, gestus og mimik.

kymrede for hvem, der skulle tage sig af deres børn, hvis
det skete.
– I de perioder, hvor restriktionerne har været så skrappe, at vi ikke kunne besøge dem, har vi opprioriteret den
telefoniske kontakt og brugt de digitale videoplatforme
flittigt.

– Mange af de børn, vi får ind på kvindekrisecentret, har
både relationelle og episodiske traumer, og de er derfor
særlig følsomme over for uro, uforudsigelighed og alt,
hvad de ikke kender eller genkender. Nu oplever vi, at
spædbarnsterapien giver os et vigtigt fagligt supplement,
der både hjælper de helt små børn og deres mødre med
at falde til hos os og til at komme videre.

Normalt er der fuld belægning på kvindekrisecenteret.
Men også på det punkt adskilte corona-året 2020 sig fra
de foregående år. Især i begyndelsen af epidemien var der
pludselig ledige pladser.

Komplekse støttebehov
Men netop ro og forudsigelighed har været en knap ressource på kvindekrisecenteret under det første år med
corona.
– Covid-19 restriktionerne har nok været særligt hårde for
vores tidligere beboere, som vi ikke har kunnet besøge.
Det er ofte kvinder uden sociale relationer, og for dem
er ensomheden og angsten blevet særlig voldsom, siger
krisecentrets leder. Kvinderne har naturligvis også været
bange for at blive corona-smittede og derfor været be-

Næstekærligheden og gerningen
er essensen. Det er et arbejde vi
passer, men det er også en opgave
vi påtager os som medmennesker.

– Restriktionerne betød, at mange kvinder med anden
etnisk baggrund i endnu højere grad var udsat for social kontrol fra deres familier. Måske har de været spærret
inde sammen med en voldelig ægtemand og haft endnu
sværere ved at slippe væk og komme i kontakt med et
krisecenter. I takt med at restriktionerne i perioder blev
løsnet, kom belægningen igen op på det normale niveau.
Det er vi naturligvis glade for, men det viser desværre
også, at der er et stort og udækket behov både for krisepladser og mere opsøgende arbejde.
Kvindekrisecenterets leder fortsætter:
– Vi ser for eksempel et stigende behov for at hjælpe

kvinder med psykiatriske diagnoser som angst og PTSD.
I løbet af 2022 får vi forhåbentlig mulighed for at udbygge vores kapacitet med fire pladser til voldsramte kvinder
med psykiatriske diagnoser, som har brug for en særlig
specialiseret behandling.

Stærke værdier
Sankt Lukas Stiftelsens værdier er et godt udgangspunkt
for krisecenterets arbejde og er med til at gøre institutionen til noget særligt.
– Næstekærligheden og gerningen er essensen. Det er et
arbejde, vi passer, men det er også en opgave, vi påtager
os som medmennesker. At arbejde, som vi gør, bliver en
slags livsstil. Vi står på skuldrene af de gamle søstre, der
i mange henseender netop havde kvinderne og børnene
som den røde tråd i deres indsats for bedre sociale og
sundhedsmæssige forhold. I mange tilfælde tog søstrene
ud til verdens brændpunkter for at gøre en forskel gennem konkret handling. Og vi får rigtig mange kvalificerede
ansøgninger fra kvinder, som vil være med til at løfte vores område og hjælpe netop denne gruppe kvinder, som
vi kan være tilbøjelige til at glemme i daglige velfærdsdebat, slutter lederen.

Faglighed

Nyt akademi
Et nyt akademi er under etablering.
Akademiet skal bygge videre på Stiftelsens
tradition for uddannelse og faglig udvikling.

Allerede i midten af 1890erne, få år inden Sankt Lukas
Stiftelsen blev diakonissehus, etablerede Stiftelsens
grundlægger og første forstanderinde, Isabelle Brockenhuus-Løvenhielm, en lille klinik med tilhørende sygestuer,
operationsstue, baderum og vagtværelser til sygeplejerske og læge. Den lille klinik blev indrettet i to lejede lejligheder på første sal i Nørre Alle nr. 11.

I takt med hospiceudviklingen og den stigende opmærksomhed på lindringsbehov ved livstruende sygdom er
det et emne, der ikke kan få for meget opmærksomhed.
Derfor besluttede Sankt Lukas Stiftelsen i efteråret 2020
at opgradere indsatsen ved at etablere et nyt akademi.

På de fire sygestuer havde klinikken plads til ni voksne
– alle kvinder – og fire børn. I tilknytning til klinikken oprettede frk. Brockenhuus-Løvenhielm en i første omgang
beskeden sygeplejeskole med undervisning i både anatomi, praktisk og teoretisk sygepleje samt kristendomskundskab.

Med udgangspunkt i Stiftelsens
faglighed, stærke værdier og et
nytænkt hospice skal akademiet
gennem forskning, uddannelse og
formidling være med til at løfte det
palliative fagområde i Danmark.

I de følgende mere end 100 år udviklede både klinik og
sygeplejeskole sig til både at blive et egentligt hospital
med gynækologi og kirurgi og en af landets bedste sygeplejeuddannelser. Men i forbindelse med, at Københavns
Amt i 1991 overtog Stiftelsens hospital, blev den anerkendte, generelle sygeplejeuddannelse på Sankt Lukas
Stiftelsen nedlagt. I 1998 åbnede Sankt Lukas Uddannelsesafdeling (i dag Lukas Kurser) med fokus på efteruddannelse og kurser inden for palliation, hospicepleje,
sjælesorg og diakoni.

Med udgangspunkt i Stiftelsens faglighed, stærke værdier
og et nytænkt hospice skal akademiet gennem forskning,
uddannelse og formidling være med til at løfte det palliative fagområde i Danmark. I løbet af det kommende års
tid vil planerne om akademiet blive konkretiseret.
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Sammenhæng mellem resultat og donationer

Sankt Lukas Stiftelsens økonomi i hovedtal
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Årets resultat

Årets resultat uden arv og gaver

Tusinder

Arv og gaver

15.000

Medlem af Isobro – Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation

10.000
5.000
-5.000
-10.000
-15.000
-20.000
2017

Resultatopgørelse

2020
t.kr.

2019
t.kr.

2018
t.kr.

2017
t.kr.

Omsætning fra hovedaktiviteter
Gaver
Arv
Øvrige midler fra puljer
Indtægter før afskrivninger og finansielle poster i alt

154.259
2.071
5.224
4.719
166.273

143.406
4.186
6.375
6.495
160.462

136.353
8.321
2.212
6.268
153.153

120.672
9.818
10.079
5.524
146.093

Af- og nedskrivninger
Finansielle poster netto
Hovedkontoret
Omkostninger til hovedaktiviteter
Årets resultat

-1.920
1.663
-14.500
-151.277
240

-1.835
5.984
-11.627
-143.948
9.036

-1.349
-2.604
-11.518
-135.203
2.479

-1.200
2.604
-10.688
-131.847
4.961

Resultatdisponering
Overført til særlige formål
Uddelingsramme
Overført fra fondskapital (negativt tal er tilførsel)
Resultatdisponering i alt

-264
504
240

4.637
2.500
1.899
9.036

-7.736
10.215
2.479

891
4.071
4.961

Balance

2018

2019

2020

2020
t.kr.

2019
t.kr.

2018
t.kr.

2017
t.kr.

Aktiver
Materielle anlægsaktiver
Øvrige aktiver
Aktiver i alt

247.020
124.886
371.906

246.232
119.152
365.384

246.005
114.041
360.046

240.900
114.676
355.575

Passiver
Egenkapital
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Passiver i alt

334.426
18.037
19.442
371.905

334.186
12.463
18.735
365.384

325.150
9.995
24.901
360.046

322.671
12.748
20.156
355.575

Nøgletal
Overskudsgrad
Administrationsprocent
Formålsprocent
Soliditetsgrad

0,14 %
8,72 %
91,14 %
89,92 %

5,63 %
7,25 %
87,12 %
91,46 %

1,62 %
7,52 %
90,86 %
90,31 %

3,40 %
7,32 %
89,29 %
90,75 %
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Donationer

Planlægning af nyt hospice
Etableringen af et nyt hospice på Sankt Lukas Stiftelsen skal hjælpe med at imødekomme behovet for specialiseret palliation i Danmark.

• ANT-Fonden

• Forlaget Lindhardt og Ringhof

• Lions Club Hellerup

• Axel Pitzner Fonden

• Gentofte Inner Wheel Klub

• Ordrup Sogns Hjælpefond

• BE Consult ApS

• Glas og Keramikskolen i Nexø

• Otto og Birthe Bangsdals Fond

• Bergiafonden

• Grosserer Knud Hecht-Nielsen
og hustru Gerda Hecht Nielsens Legat

• Palsbøll-Fonden

• CoolUnite Fonden

• Sportscar Event
• Grosserer Mandrup Philipsens Legat

• Den Danske Frimurerorden

• Traute og Svend Sérans Legat
• GTN Fonden

• Departementschef Hugo Engmann
og hustru Carla Engmanns Fond

• Helleruplund Kirke

• Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger

• Direktør Ib Henriksens Fond

• Hoffmann og Husmans Fond

• Vesta A/S

• Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugges Legat

• Juchhum Foundation

• Egmont Fonden

• Kirsten Lykkes Fond

• Fabrikant Adolph Møller
og hustru Antoinette Møllers Fond

• Kjær & Sommerfeldt

• Vinhandler Jørgen Dreyer og Hustru
fru Elisabeth Dreyer, født Andersen’s Legat

I august 2020 konkluderede Rigsrevisionen, at patienter med livstruende sygdom ikke i tilstrækkelig grad får
tilbudt den specialiserede palliation, de har behov for.
Blandt andet modtager kun 2 % af de patienter, der dør
af andre diagnoser end kræft, specialiseret palliativ behandling.

Som landets ældste og største
hospice har Sankt Lukas Stiftelsen
den faglige ekspertise og den
erfaring, der skal til for at øge
kapaciteten og styrke vores position
som en af Danmarks førende
leverandører af palliative tilbud på
højt specialiseret niveau.

Hertil kommer gavebeløb under 10.000 kr.
samt arv efter privatpersoner.
Det palliative fagfelt er i dag i rivende udvikling, og behovet for specialiseret palliativ behandling forventes at
stige yderligere i takt med den aldrende befolkning. Ifølge
Danmarks Statistik forventes antallet af borgere over 80 i
2030 at være steget med 59 procent til i alt 433.511.

Det er i det perspektiv, at Sankt Lukas Stiftelsen er gået i
gang med den indledende planlægning af et nyt hospice,
hvor fagligheden, de stærke værdier og nytænkning kan
omsættes i praksis. Visionen for det nye signaturprojekt
er, at det skal bidrage til at udbygge den pionerrolle, som
Stiftelsen har spillet inden for det palliative område siden
år 1900. Som landets ældste og største hospice har Sankt
Lukas Stiftelsen den faglige ekspertise og den erfaring,
der skal til for at øge kapaciteten og styrke vores position
som en af Danmarks førende leverandører af palliative
tilbud på højt specialiseret niveau.
Ambitionen for det nye hospice er, at det skal favne patientgrupper, der i dag ikke har adgang til palliative tilbud.
Patientgrupper, som har komplekse behov for specialiseret behandling og i nogle tilfælde også betydelige sociale
eller psykiske udfordringer. Målet er, at patienterne skal
kunne fastholde deres autonomi og dermed få en bedre
livskvalitet i den sidste tid. Det nye hospice forventes også
at give mulighed for praksisnær undervisning og kursustilbud til både sundheds- og socialfaglige, pårørende samt
efterladte i større og mindre grupper. Det nye hospice ønskes at blive tæt knyttet til Stiftelsens nye akademi.
Arbejdet med at planlægge det nye hospice blev igangsat
i 2020 med etableringen af en styre- og en arbejdsgruppe, der blandt andet inkluderer eksperter fra Rigshospitalet, Hospiceforum Danmark og Sankt Lukas Hospice.
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Bestyrelse 2021

Advisory Board
I løbet af efteråret 2020 tog Sankt Lukas Stiftelsen pejling mod nye strategiske mål, der ikke mindst drejer sig
om etablering af et nyt, banebrydende hospice samt et
akademi, der skal drive forskning og videreuddannelse og
dermed fremme Stiftelsens muligheder for at levere velfærdstilbud af højeste faglighed og kvalitet.

Formand
Helle Christiansen
Chef Kirkens Korshær

Næstformand
Charlotte Dyremose
Sognepræst

Kasserer
Anders B. Andersen
Statsautoriseret revisor

Olav Ingerslev
Kontorchef

For at bistå Sankt Lukas Stiftelsen på disse og andre strategiske områder er der nedsat et Advisory Board, som
indtil videre har tre eksterne medlemmer. Medlemmerne
skal rådgive direktionen og bidrage med deres ekspertviden. Deres kompetencer kan sættes i spil i forbindelse
med konkrete projekter. De tre medlemmer fra 2020 er:
Jannik Hilsted, (tv. på billedet) dr.med., speciallæge og
senior advisor i Novo Nordisk Fonden. Jannik Hilsted har
i 2003-2015 været lægelig direktør på Rigshospitalet.

Ole Bjerglund
Sognepræst

Pernille Wiis Weiss
Europa-parlamentariker

Jens Maibom
Senior Director

Lotte Gelbek Casati
Medarbejderrepræsentant
Afdelingssygeplejerske,
Sankt Lukas Hospice

Sys Agnes Rovsing
Advokat

Annette Andersen
Medarbejderrepræsentant
Sygeplejerske,
Sankt Lukas Hospice

Jens Erik Abildgård Thomsen
Senioringeniør

Peter Birkbak
Lukas Fællesskabet

Thorsten Lauritzen, (th. på billedet) dr.med., professor
emeritus ved Institut for Folkesundhed – Almen Medicin
ved Aarhus Universitet. Thorsten Lauritzen har mange års
erfaring som praktiserende læge i Ebeltoft, formand for
Dansk Selskab for Almen Medicin og lægefaglig chefrådgiver i Diabetesforeningen.
Knud Foldschack, cand.jur, advokat og partner i advokatfirmaet Foldschack & Forchhammer. Knud Foldschack er
specialist inden for selskab- og erhvervsret, socialøkonomi, fonde og foreninger. Knud Foldschack har i sin barndom og ungdom været tæt knyttet til Sankt Lukas Stiftelsen, Lundegaard og søsterfællesskabet.
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En ambassadør på arbejde
Skuespiller Henrik Koefoed og hans hustru, musikpædagog Helle Susanne Rosenørn, er kommet jævnligt på
Sankt Lukas Stiftelsen gennem de sidste fem år. Henrik
som ambassadør for Stiftelsen og Helle som frivillig i Lukashuset, børne- og ungehospice. Sammen og hver for
sig har de stået for utallige arrangementer og større og
mindre aktiviteter.
– Sankt Lukas Stiftelsen er næsten som et andet hjem for
os, fortæller de to, da de bliver spurgt om deres forhold
til det store hus. For os giver det masser af mening at
støtte det omsorgsarbejde, som Stiftelsen er kendt for,
og som søstrene har været eksponent for. Det er en stor
fornøjelse og tilfredsstillelse at bidrage med et stykke arbejde, hvor man yder for at give, fortæller Helle og Henrik
samstemmigt.
Ikke mindst årets store, tilbagevendende begivenhed,
Støttekoncerten i kirken, er parret fælles om. Helle organiserer sammen med Lukashusets andre frivillige alt det
praktiske før, under og efter koncerterne, mens Henrik er
konferencier og sørger for at binde de mange forskellige kunstnere og indslag sammen inden for årets tema.
Koncerterne er hvert eneste år et stort set-up, hvor ikke
kun kunstnerne deltager uden honorar, men hvor også
erhvervsdrivende bidrager med økonomi og andre donationer.
Sammen med Lukashusets mange frivillige deltager Helle og Henrik også i den årlige Lukasdag. Henrik er desuden
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med i de regelmæssige, mere intime, fællesmiddage for
de indlagte familier, når det er muligt.

Lindely Plejehjem

Intime koncerter i parken
– 2020 har selvfølgelig været et meget anderledes år, fordi vi på grund af forsamlingsforbuddet ikke kunne gennemføre årets støttekoncert, fortæller Henrik Koefoed.
Men det har så givet os andre muligheder at lege med.
To gange hen over foråret og sommeren 2020 har Henrik Koefoed været vært for mindre udendørs musik- og
sangarrangementer i Stiftelsen park.

Refugium Smidstrup Strand

Erhvervslejemål

Kvindekrisecenter
– Jeg tror, at det har været arrangementer, som både beboerne på Lindely og patienterne på hospice og i Lukashuset har nydt på passende, sundhedsforsvarlig afstand.
Uanset hvordan det kommer til at gå med coronaen i
fremtiden, er det arrangementer, som jeg håber, vi i et eller andet omfang kan fortsætte med. Det er små, næsten
intime, sjældne og smukke begivenheder, som passer fint
med Stiftelsens værdier, og som udnytter parkens enestående ro og mulighed for eftertanke.
Helle Susanne Rosenørn skynder sig dog at tilføje:
– Men støttekoncerterne er vi naturligvis meget opsatte
på at genoptage, så snart det bliver muligt igen. Vi håber
på foråret 2022. Forberedelserne er i gang.

Lundegård
– Integreret daginstitution

Lukas
Fællesskabet

Kirken

Udgående Hospiceteam

Lukashuset
– Aflastning, lindring og
hospice for børn og unge
Sankt Lukas Hospice

Stranden ved Refugium Smidstrup Strand
– Refugium med kursus- og konferencecenter
samt Bed & Breakfast

