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en dag skal vi dø, 
men ALLe de andre 
dage skal vi leve



Lindring og omsorg 
på hospice sjælland har vi fokus vi på det, der gør livet  
værd at leve - selvom der kun er kort tid igen 

Beboere og pårørende mødes på hospice sjælland af et fagligt omsorgs- og  
behandlingsteam, bestående af lægen, sygeplejersken, fysioterapeuten, præsten 
og harpeterapeuten, som arbejder tværfagligt for størst mulig livskvalitet for den 
enkelte beboer. Med fokus på det hele menneske tager den lindrende behandling 
og pleje udgangspunkt i beboerens egne oplevelser og ønsker - og kan således 
være af såvel fysisk som psykisk, social, åndelig og eksistentiel karakter.  
 
ophold på hospice er gratis, men kræver henvisning fra en læge.

”Dybt inde i musikkens væsen 
aner vi noget, som er ordløst, 
og som kan nå os, når ord ikke 
længere rækker til.”
Trine opsahl, harpeterapeut



”Af og til kan jeg som menneske ingenting 
sige, jeg kan ingenting gøre, men jeg kan 
være hos beboeren. se, lytte og være  
nærværende.”
Karen Margrethe Jørgensen, sygeplejerske 

Tæt på døden, tæt på livet

Velkommen til hospice sjælland  
- et smukt og funktionelt hus tæt på naturen

på hospice sjælland har vi plads til  
16 beboere. hver enkel bolig er på  
36 m2 med adgang til egen terrasse.
  
Beboeren er velkommen til at  
medbringe mindre møbler, malerier  
og lignende. her er plads til overnat- 
tende familie, som også kan vælge  
at låne et gæsteværelse. 



Fra hospice sjælland er der  
udsigt til det åbne landskab, hvor 
vi kan følge årstidernes skiften. 
 
i det store spisekøkken gør vi  
vores ypperste for at hvert  
måltid skal være en lille fest. 
 
i opholdsstuen samles familier, 
frivillige og patienter omkring 
foredrag, oplæsning og musik  
– samt ugentlige gudstjenester  
og festligholdelse af højtider,  
som også er en del af pulsslaget 
på hospice sjælland. 

Mange vælger også de mere  
stille sysler som at læse, lægge 
puslespil eller spille kort i boligen 
eller i det smukke orangeri. 



”Mens den basale *palliative  
indsats varetages af fx plejehjem  
og sygehusafdelinger, modtager  
vi på hospice sjælland kun de  
patienter, der har behov for den  
specialiserede palliative behandling.  
Denne er udelukkende af lindrende  
karakter og har til formål at fremme  
livskvaliteten hos patienter og  
familier, som kæmper med  
livstruende sygdom.” 
Aino Andersen, hospicechef

hvem kan komme  
på hospice? 

hospice sjælland er palliativ behand-
lingsenhed for patienter over 18 år 
med livstruende sygdomme og et kort 
livsperspektiv. 
 
For at komme i betragtning til en plads 
på hospice sjælland skal lægen sende 
en udfyldt henvisning til hospice.  
henvisning kan findes på www.hosj.dk. 

hospice er forbeholdt 
patienter med speciali-
serede palliative behov 
 
Ud over en livstruende sygdom, og 
et kort livsperspektiv, vil patientens 
situation typisk være præget af kom-
pleksitet. Det er ikke nødvendigvis de 
fysiske problemer, der fylder mest - de 
psykiske, familiære og/eller åndelige 
problemer kan hver især være så mas-
sive, at de nødvendiggør hospiceophold 
med henblik på palliation. 

skulpturen 
”Lånt tid” 

af kunstner 
Marianne Ring

*lindrende
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hospice sjælland i Tønsbergvej 61 i 4000 Roskilde i Tlf. 46 76 29 29 i info@hosj.dk i www.hosj.dk

... hVoR LiVeT LeVes!

hospice sjælland

hospice sjælland er en selvejende institution,  
som har driftsaftale med Region sjælland 
 
Beboerne på hospice sjælland er alvorligt syge med et  
kortere livsperspektiv. på hospice er der fokus på det,  
der gør livet værd at leve. Udgangspunktet for den palliative  
pleje og behandling, som vi tilbyder, er beboernes egne  
oplevelser og ønsker. Beboere og pårørende ses som et  
hele, og vores opgave er at tilbyde trygge rammer til  
sygdomsramte familier i den sidste tid. 

Læs mere på www.hosj.dk eller  
besøg  hospice sjælland i bydelen  
Trekroner ved Roskilde.


