
Til dig som sundhedsfaglig

Barnet eller den unge 

 ›  Skal være 0 -18+ år
 ›  Skal have en livsbegrænsende eller 

livstruende sygdom. 
 › Henvisning til Strandbakkehuset er ikke 

afhængig af diagnose 
 ›  Skal have behov for tværfaglig, special-

iseret palliativ indsats
 ›  Må under ophold på Strandbakkehuset 

gerne være i behandling iværksat af 
hospitals- eller praktiserende læge

Familien 

 › Har behov for aflastning og den 
tværfaglige indsats som Strandbakke-
huset tilbyder.

 › Skal være orienteret om barnets eller 
den unges tilstand og kende til ophold-
ets aflastende og lindrende formål 

 › Skal selv ønske indlæggelse på Strand-
bakkehuset

Visitationskriterier

Hvilke patienter kan henvises  
til Strandbakkehuset?

Der kan være behov for et ophold i Strandbakkehuset undervejs i et 
sygdomsforløb eller i forbindelse med livsafslutning. 

Et ophold i Strandbakkehuset tilbydes ud fra en vurdering af barnet eller 
dens unges fysiske, psykiske, sociale og åndelig-eksistentielle symptomer 
samt den enkelte families samlede behov for støtte og aflastning.

Strandbakkehuset er klar til at tage imod familier  

fra 1. december 2020.
Strandbakkehuset

Liv − Leg − Lindring

Et tilbud til børn og unge med alvorlig sygdom
- og deres familier

ÅBNER 

DECEM
BER 2020

Vejledning til henvisning findes på Strandbakkehusets hjemmeside: www.strandbakkehuset.dk
Når henvisningen er modtaget, vil visitationsteamet på Strandbakkehuset kontakte familien.



Information til jer som familie

Visualisering af Strandbakkehusets Hjerterum med plads 
til hygge og aktiviteter.

Visualisering af Strandbakkehuset set fra søen

Information til jer som familie

Når der er brug  
for pusterum

Strandbakkehuset er et tilbud til familier 
med et barn eller en ung, der har en livsbe-
grænsende eller livstruende sygdom.

Huset er skabt til børn og unge, der har 
brug for en tværfaglig, specialiseret palliativ 
indsats. Samtidig har vi fokus på at lindre og 
aflaste hele familien. Vi ser de enkelte fami-
liemedlemmers behov, og yder den nød-
vendige støtte, der gør hverdagen lettere.

 

For hele familien

Familielivet kan være svært, når der er et barn med alvorlig sygdom i familien. I Strandbak-
kehuset skaber vi rammerne for, at I kan leve jeres familieliv med de vilkår, sygdommen giver. 
Her får I ro og støtte til at vænne jer til en ny hverdag.

Vi hjælper med at skabe plads til at hele familien kan få tid til sig selv og hinanden, og vi 
lægger særlig vægt på, at søskende kan føle sig hjemme i huset. Store og små kan gå på 
opdagelse i legerum og på legepladser ude og inde, eller deltage i de fælles pædagogiske 
aktiviteter.

Et tværfagligt  
specialiseret team

I Strandbakkehuset sikrer specialiserede 
sygeplejersker, at barnet eller den unge får 
pleje og lindring døgnet rundt. 

Samtidig sikrer det samlede team en 
tværfaglig specialiseret indsats. Holdet 
består af socialrådgiver, psykolog, fysio-
terapeut, læge, musikterapeut, præst og 
pædagog. Hospitalsklovne, Legeheltene 
og vores frivillige er med til at skabe et 
livligt hus.

Strandbakkehuset  
– et hospice for  
børn og unge

På et hospice for børn og unge handler 
hverdagen om livskvalitet, og derfor er Strand-
bakkehusets fokus på liv, leg og lindring. Som 
børne- og ungehospice giver vi den nød-
vendige lindrende pleje og omsorg, der skaber 
en tryg og rolig hverdag for jer som familie.
 
De fleste patienter og familier på Strand-
bakkehuset vil bo i huset i en periode, for 
derefter at komme hjem. For en mindre del 
af vores patienter vil Strandbakkehuset være 
der, hvor livet afsluttes. For de patienter og 
deres familier giver vi særlig hjælp og støtte til 
livsafslutningen.

Tryghed i hjemlige rammer

I Strandbakkehuset kombinerer vi trygheden ved 
at have specialiseret og professionel hjælp døg-
net rundt med den ro, det giver at have sit eget 
rum som familie. Vi ønsker at skabe en hverdag, 
der er så tæt på et normalt familieliv som muligt. 

Hver familie har egen lejlighed med to sammen-
hængende stuer og eget badeværelse. Stuerne 
er indrettet med senge, lænestole og tv, og er 
samtidig forsynet med alt nødvendigt udstyr til 
lindring og pleje af barnet eller den unge med 
sygdom.

Det store, lyse fælleskøkken giver mulighed for at 
skabe en almindelig hverdag med madlavning.
Bedsteforældre og andre familiemedlemmer kan 
benytte vores gæsteværelser, og på den måde 
være tæt på resten af familien.

Kontakt
Lisbeth Refshauge Højer 
Afdelingsleder

Telefon: 78 41 34 16

Dorit Simonsen 
Hospiceleder

Telefon: 78 41 34 03
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Strandbakkehuset  
er også

 ›  Plads til samvær, leg, tumlen og hygge – 
indenfor og udendørs.

 ›  Aktiviteter for alle aldre og mulighed for 
udfoldelse på trods af sygdom. 

 ›  Socialt samvær med venner, kærester 
og andre pårørende. 

 ›  Let adgang til naturen og altaner  
med udsigt

 ›  Ophold i Strandbakkehuset er gratis 
for familien.


