
 
Indsæt nyt 
LOGO her…  

 

Afsløring af LOGO 
- STRANDBAKKEHUSET Børne- og ungehospice har fået et logo! 

 

Vi har modtaget 90 fine og fantasifulde bud på et stærkt og sigende vinderlogo,  
men kun ét af dem er løbet med sejren – heldigvis det allerbedste. 

 
Hospiceleder Dorit Simonsen afslører vinderlogoet  
fredag den 14. juni kl. 19.30  
ved Hospice Djursland, Strandbakken 1, 8410 Rønde. 
 
Her er nemlig samlet omkring 150 personer, der skal gå 
aftentur til fordel for STRANDBAKKEHUSET,  
 
Vinderen løber af med æren, eksponeringen  
samt 15.000 kr. 
- læs mere om selve logokonkurrencen her. 
 
 

HVAD ER STRANDBAKKEHUSET? 
Strandbakkehuset er det første nybyggede børne- og ungehospice i Danmark.  

Formålet med at etablere et børne- og ungehospice i Vestdanmark er at udligne den geografiske 
ulighed, der lige nu er med blot fire hospicepladser i Østdanmark på Lukashuset i Hellerup. Med 
etableringen af Strandbakkehuset vil alle børn og unge og deres familier, uanset hvor i Danmark 
man bor, kunne blive tilbudt hospiceophold med lindring, aflastning og omsorg af høj specialiseret 
sundhedsfaglig kvalitet. 

Region Midtjylland og Den Selvejende Institution Hospice Djursland har af Sundhedsministeriet fået 
til opgave at etablere det nye børne- og ungehospice på samme matrikel som Hospice Djursland, 
som er et hospice for voksne. 

Børne- og ungehospicet får navnet Strandbakkehuset og vil blive oprettet som en selvejende 
institution, der selv forestår driften af hospicepladserne. Der er derfor indgået en selvstændig 
driftsoverenskomst mellem Den Selvejende Institution Børne- og Ungehospice Strandbakkehuset og 
Region Midtjylland om vilkår for driften af pladserne. Bestyrelsen og ledelsen for Strandbakkehuset 
er sammenfaldende med bestyrelsen og ledelsen af Hospice Djursland. 

LIV, LEG og LINDRING 

Visionen for Strandbakkehuset tager afsæt i hospicefilosofien, og under overskriften LIV, LEG og 
LINDRING vil Strandbakkehuset medvirke til at højne livskvaliteten for børn, unge og deres familier i 
Vestdanmark, som under svære livsvilkår skal få en hverdag, hvor livstruende sygdom sætter 
dagsordenen, til at hænge sammen. Vores holdning er, at alle børn og unge, uanset hvor kort 
deres liv måtte være, skal have de bedste muligheder for at få så meget ud af deres liv, som det er 
muligt – udviklingsmæssigt og socialt.  

Vores fokus er også på støtte til de syge børns søskende, som ofte bliver glemt og klemt, når en bror 
eller søster er alvorligt syg. De skal leve videre med sårbarheden og sorgen over at have mistet en 
bror eller søster. 

Spørgsmål? 

Ring eller skriv til Rikke Nichols, admin. koordinator på tlf. 7841 3400 eller 
rikkekrogager.nichols@hospicedjursland.dk 

https://www.strandbakkehuset.dk/b/kom-og-gaa-aftentur-med-os---og-tag-familien-og-vennerne-med



