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Hospice
Ordet hospice kommer af “Hospetum” og betyder et herberg
samt at byde velkommen. I dag bruges betegnelsen
Hospice om et sted for uhelbredeligt syge og døende. Vi lægger
vægt på, at patienten selv er med til at tilrettelægge sin tid her,
så vigtige ønsker, gøremål og aktiviteter i videst muligt omfang
bliver opfyldt.

leansvarlig overlæge og yderligere tre læger med speciale i lindrende behandling. En af lægerne kommer på hospice alle hverdage. Udenfor dagarbejdstiden har plejepersonalet mulighed for
at kontakte en læge telefonisk.
Der er ansat præst, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver,
som patienter og pårørende på hospice kan komme i kontakt
med, hvis et specifikt behov skulle vise sig.

Centralt i Aalborg
KamillianerGaardens Hospice ligger centralt i Aalborg nær fjorden og kun et stenkast fra byens centrum. Besøgende kan, hvis
der er plads, parkere foran eller bagved KamillianerGaarden. Ellers er der et P-hus på Badehusvej. Busser holder lige udenfor
KamillianerGaarden, og der er få hundrede meter til Aalborg
Vestby Station.
Dørene på hospice låses kl. 20.00, hvorefter personalet kan
kontaktes via dørtelefonener.
Vores målsætning er:
At yde omsorg, pleje, smertelindring og sjælesorg for patienter
med en uhelbredelig, fremadskridende sygdom, samt yde omsorg, social støtte, vejledning og sjælesorg til de pårørende.
Hvem kan komme
på hospice?
For at blive indlagt på
hospice skal man have en uhelbredelig
sygdom med forventet kort restlevetid.
Desuden skal man
have behov for specialiseret lindrende behandling, og endelig
skal man selv ønske
at komme på hospice.

Støtteforeningen Kamillus og frivillige
I underetagen har Støtteforeningen Kamillus lokaler. Støtteforeningen drives af fonds og gavemidler og har ansat en koordinator til at organisere og koordinere det frivillige arbejde på KamillianerGaarden. De frivillige indgår i en række funktioner, som er
med til at understrege det hjemlige præg, som møder patienter
og pårørende på hospice, blandt andet:
•
at være vært i forbindelse med fælles måltider
•
at vande de grønne planter
•
at være besøgsven, dvs. at besøge patienter, der måtte
have brug for adspredelse eller medmenneskelig nærvær
•
at afholde forskellige arrangementer på hospice, f.eks. aftensang, minikoncerter, Det store Kagebord.
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Indlæggelse på hospice kan være:
Besøgende
På hospice er der ingen faste besøgstider. Efter aftale med patienten kan de pårørende komme hvornår og hvor længe, de ønsker det.

•

•

•

•

Personale
Ved KamillianerGaardens Hospice er der ansat en hospiceleder,
en afdelingssygeplejerske/souschef og en udviklingsleder.
Plejepersonale består af sygeplejersker og en enkelt social- og
sundhedsassistent, der alle har specialiseret sig i lindrende omsorg og pleje. Alle patienter bliver tilknyttet en eller to kontaktsygeplejerske ved indlæggelsen.
I køkkenet er der ansat en køkkenleder og 2 køkkenassistenter.
Én af dem kommer hver dag ved 9-tiden på besøg hos patienterne, hvor de præsenterer dagens menu og taler med den enkelte
patient om specielle ønsker til maden.
Endelig er der ansat musikterapeut, sekretær og servicemedarbejdere.

Indlæggelse med henblik på livets afslutning
hvor ophold hjemme eller på sygehus ikke er muligt eller
ønskeligt.
Indlæggelse til symptomlindring
I visse tilfælde er det lettere at opnå symptomlindring under en indlæggelse, hvor der er specialuddannet
personale til stede døgnet rundt. Indlæggelsen vil være
med henblik på at vende hjem igen.
Indlæggelse til aflastning
Både patienten og de pårørende kan have behov for aflastning, som et midlertidigt ophold på hospice kan være.
Indlæggelse til rehabilitering
F.eks. efter en lang og besværlig behandlingsperiode, hvor
der er behov for at komme til kræfter inden udskrivelse til
hjemmet.

Udskrivelse fra hospice
Den lindrende behandling kan medføre, at patientens tilstand
stabiliseres i en sådan grad, at patienten kan udskrives fra hospice til eget hjem eller til plejehjem. Det kan også ske, selv om
indlæggelsen oprindelig skete med henblik på livets afslutning.
Hvordan kommer man på Hospice?
Alle kan henvende sig vedrørende indlæggelse på hospice f.eks.
patienten selv, pårørende, sygeplejerske eller egen læge. For at
blive indlagt på KamillianerGaardens Hospice, skal man henvises
af egen læge eller af en sygehuslæge.
I samarbejde med Det Palliative Team foretages en visitation til
hospice. Der er ikke en prioriteret venteliste til hospice, pladser
tildeles efter behov.

KamillianerGaardens Hospice serviceres af Det Palliative Team,
som har til huse i samme bygning. I Teamet er ansat en specia-

Økonomi
Hospice kan gratis benyttes af borgere i Danmark, som ønsker
dette tilbud. Bor man udenfor Region Nordjylland, skal man selv
betale for en del af transporten til hospice.
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De fysiske rammer på hospice
Hospice har 12 lyse enestuer med eget bad og toilet, stuerne er
fordelt på to etager. Hver stue er udover seng og sengebord
møbleret med dobbelt sovesofa, lænestole og et lille bord. Det er
muligt at sætte sit personlige præg på stuen ved at medbringe
mindre møbler, malerier, billeder, pynteting og lignende.

• Der er trådløst internet adgang.

Stuerne er sydvendte og har udsigt til en dejlig have, som frit
kan benyttes. Patienter, som er sengeliggende, kan komme ud i
haven i sengen.
Der er også mulighed for at medbringe et mindre kæledyr, som
man selv eller ens pårørende skal passe.
Pårørende kan overnatte gratis på hospice på patientstuen eller i
et gæsteværelse. Medbring gerne sengelinned og håndklæder.
For mange kan det være behageligt at have sit eget tøj med,
dette kan eventuelt vaskes hos os. Ligeledes kan egen hovedpude, dyne og sengelinned medbringes.
Vi opfordrer til at medbringe eventuelle hjælpemidler, medicin
og personlige hudplejemidler/barbergrej.
KamillianerGaardens Hospice er røgfrit. Hverken patienter, pårørende eller personalet må ryge inden døre.
Fjernsyn
• Der er Smart tv med mange kanaler på alle stuer. CD afspiller
kan lånes.

På etagerne er der:
•
fælles køkken, hvor der er mulighed for at få te, kaffe samt
kolde drikkevarer
•
spisestue i stueplan, hvor vi samles ved måltiderne. Her er
der mulighed, for at varme mad
•
opholdsstue på 1. etage
•
•

tre nicher- den ene er indrettet med legetøj til mindre børn
baderum med kar/boblebad

•

vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler.

Måltider
Maden er hjemmelavet fra eget køkken på hospice. Maden bliver
serveret hver dag i spisestuen. Hvis patienten ønsker det, serveres maden i egen stue.
Pårørende er velkomne til at spise med mod forudbestilling og
betaling.
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