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PROJEKT: Nybygget vestdansk børne- og ungehospice 

STED: Strandbakken 1, 8410 Rønde 

KONTAKTPERSONER:  
Hospiceleder Dorit Simonsen  
mail: dorit.simonsen@hospicedjursland.dk  
tlf: 78 41 34 03 
 
Bestyrelsesformand Jørgen Keinicke 
mail: jk@keinicke.com  

Administrativ koordinator Rikke Nichols 
mail: rikkekrogager.nichols@hospicedjursland.dk  
tlf: 78 41 34 00 

BYGGEPERIODE: 2019-2020 

STØRRELSE: ca. 1300 m2 

KAPACITET: 4 patientenheder og tilhørende familielejligheder 

 

VI SIGER VELKOMMEN til de første børn/unge og deres familier 
i efteråret 2020 

 

Opdateret 23. september 2019 
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STRANDBAKKEHUSET 
børne- og ungehospice 

Etableringen af det nye vestdanske børne- og ungehospice STRANDBAKKEHUSET er et 
projekt, som vil medvirke til at skabe stor merværdig og livskvalitet for syge børn og 
unge samt deres familier. Når et barn har fået en livstruende sygdom med komplekse 
problemstillinger og kort forventet levetid befinder hele familien sig i en sårbar 
livssituation. Vores holdning er, at alle børn og unge skal have de bedste muligheder 
for at udvikle deres personlige og sociale og kompetencer, uanset om deres liv er kort 
og mere komplekst end de fleste børns. 

STRANDBAKKEHUSET er det nye børne- og ungehospice i Danmark og det første 
nybyggede børne- og ungehospice. I forvejen findes Lukashuset i Hellerup, der blev 
etableret ved Sankt Lukas Stiftelsens hospice i 2015, og indtil nu har det været det 
eneste børne- og ungehospice i Danmark. 
 
Formålet med at etablere et nyt børne- og ungehospice i Vestdanmark er at udligne 
den geografiske ulighed, der er med blot fire hospicepladser på Lukashuset i 
Østdanmark. 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 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.  
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Der vil være en organisatorisk sammenhæng med Hospice Djursland, da der vil være 
personsammenfald i ledelse og bestyrelse, og nogle medarbejdere vil varetage 
opgaver på begge institutioner. Der er altså tale om både selvstændighed og 
sammenhæng imellem STRANDBAKKEHUSET og Hospice Djursland. 
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Visionen for STRANDBAKKEHUSET: 

LIV, LEG og LINDRING 
 
LIV - hverdagsliv, familieliv, socialt liv, venner, privatliv og fællesskab, livets 
grundvilkår, livet op til døden, livet efter døden, hverdagen er virkeligheden, livet må 
ikke gå i stå under indlæggelse, læring, livsfortælling og minder, tid med mening. 

LEG - oplevelser, pusterum, adspredelse, fantasi, kammerater, sansning, læring, 
musik, fysisk aktivitet, uderum, inderum, natur ude og inde. 

LINDRING - fysisk, psykisk, sociale og eksistentielle problemstillinger/udfordringer. 
 
Visionen er målrettet barnet/den unge, søskende, forældre, bedsteforældre – alle de, 
som har betydning for barnet/den unge. 

 

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. 

Med udgangspunkt i hospicefilosofien vil STRANDBAKKEHUSET under overskriften  
LIV, LEG og LINDRING: 
 

• tilbyde livstruede syge og livsbegrænsede børn og unge, med behov for højt 
kvalificeret sundhedsfaglig og tværfaglig indsats, støtte og ophold sammen med 
deres familier, med henblik på lindring, aflastning og omsorg ved livets 
afslutning.  
 

• skabe rammer, som medvirker til bedst mulige forudsætninger for familiens 
livskvalitet og styrkelse af deres mestring i den svære livssituation. 
 

• lindre barnets fysiske symptomer og ubehag såsom smerter, åndenød, kvalme, 
opkastning, kramper, uro, angst, træthed mv. 
 

• give plads til og understøtte barnets og den unges sociale livsudfoldelse, leg og 
læring. 
 

• vejlede og støtte hele familien i psykiske, sociale, åndelige og eksistentielle 
udfordringer og vilkår – både under indlæggelsen og i tiden efter et barns død. 
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• støtte og aflaste forældre, der er præget af bekymringer, sorg og krise. 
 

• støtte søskende, der ofte står i den syge søskendes skygge og kan være præget 
af bekymringer og utryghed. 
 
 

En vigtig opgave er at sikre samarbejde og sammenhæng inden for regionen og på 
tværs af regionerne i Vestdanmark og den øvrige del af landet.  
 
Der vil blive etableret et tæt samarbejde med Lukashuset med henblik på en fordeling 
af optageområde og henvisninger, vidensdeling og udvikling af området. Sammen har 
vi en opgave i at udbrede vores viden og erfaring, således at alle familier med behov 
for vores indsats får et tilbud. 
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Præsentation af bygningen og området 
 
STRANDBAKKEHUSET kommer til at ligge ved siden af Hospice Djursland i en 
selvstændig bygning med eget indgangsparti og vil blive drevet som en selvstændig 
institution. Udgangspunktet er et byggeri af samme høje arkitektoniske kvalitet og 
æstetiske udtryk som det eksisterende Hospice Djursland.  
 
STRANDBAKKEHUSET får plads til fire familier i fire selvstændige lejligheder og med 
fællesrum til fælleskab samt masser af udenomsplads i naturen, der omkranser 
hospice. Vi vil i byggeprojektet sikre, at der er mulighed for at udvide kapaciteten 
med yderligere to familierum, når det en dag skulle blive aktuelt. 
 
Rundt omkring hospice er der et dejligt skovområde med en lille skovsø, hvor der er 
mulighed for at opholde sig, tage på skovtur og hygge sig med familie og venner. På 
stierne rundt i skovområdet er det muligt at komme rundt med en kørestol. Der 
arbejdes med en plan for at udbygge dette område, så familierne har bedre mulighed 
for fælles oplevelser i den smukke natur. 
 
Rønde by er lige om hjørnet med mange forskellige forretninger, bibliotek og 
restauranter. Rønde har en god infrastruktur med busforbindelser til hele Djursland, 
Randers og Århus, og dermed videre ud i landet. Derudover ligger 
Djurslandsmotorvejen med sammenfletning til E45 tæt på. 
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Strandbakkehuset er tegnet af AART architects med CJ Group A/S som 
totalentreprenør.  
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Beskrivelse af rummene i huset 

 
I huset er der fire hjemligt indrettede familielejligheder, hver bestående af to rum. Et 
rum, hvor barnet/den unge har sin seng, og et rum, som er familiens dagligstue, hvor 
forældrene kan trække sig tilbage, når de har behov for søvn eller privatliv og 
overlade ansvaret for det syge barn til en sygeplejerske.  
 
Hver familielejlighed har eget toilet og bad, og der vil i hver lejlighed være både ilt, 
sug og lift. Alle dele vil være "gemt af vejen", således at hver familielejlighed fremstår 
hyggelig og hjemlig. 
 
Vi tror på, at hjemlighed skaber tryghed for familierne, og det er derfor vigtigt, at 
rammerne bidrager til, at familierne kan fortsætte deres 'normale' hverdagsliv, imens 
de er indlagt på hospice. 
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Husets hjerte bliver Fællesrummet med 
køkken og spisepladser.  

Her mødes familierne, når de laver mad og 
nogle gange spiser sammen. Her skabes rum 
for fællesskab og grobund for værdifulde 
relationer. Her skabes rum for udveksling af 
erfaringer samt omsorg og opmærksomhed. 
Og her skabes der rum for stjernestunder, 
hvor familierne kan hygge sig sammen i 
hjemlige rammer og danne meningsfulde 
minder. 

Fællesrummet kommer til at danne ramme 
for fælles arrangementer til højtiderne, så 
som fastelavn og jul. Her vil hele familien 
kunne inviteres til fødselsdag, foredrag og 
små koncerter.  
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Hospice Djursland har et stort korps af frivillige, der spiller en vigtig rolle i 
hospicefilosofien. De vil indgå i et værdifuldt samarbejde på STRANDBAKKEHUSET. De 
vil aktivt deltage i forbindelse med måltider og i samarbejde med pædagogen 
tilrettelægge forskellige arrangementer, kreative aktiviteter, spille spil, lege og gå tur. 

De frivillige vil bage boller og kage med børnene/de unge og deres søskende i 
Fællesrummet, og de vil dække op til fælles hygge.  

Familierne vil en gang om ugen blive indbudt til fælles spisning, når en af 
lokalområdets kokke kreerer livretter og tilbyder en 'in house restaurantoplevelse'.  

Der vil i huset være så meget fysisk plads, at der både er mulighed for at være 
sammen med andre og trække sig tilbage eksempelvis i "Pusterummet". Dette er et 
rum, alle kan benytte. Det skal være et samtalerum, et tankerum, et pusterum. Det 
skal fungere som et rum til de voksne; forældre, gæster, medarbejderne, frivillige, 
når der er brug for en pause.  
 
Derudover vil det være et terapirum, et sanserum, et sparum og et aktivitetsrum. 
 
Terapirummet skal kunne indeholde alle former for terapi eller behandling.  
Fysioterapeuten skal kunne lave undersøgelse og øvelser med børnene, og psykologen 
og musikterapeuten skal kunne udføre deres praksis i rummet.   
 
Terapirummet må ikke forstås hospitalsagtig, men som et rum med overflader som 
sengestuen i familieboligen, så rummet fremstår hyggeligt og hjemligt. Der skal ind-
tænkes stor fleksibilitet i terapirummet.  
 
Sanserummet vil blive indrettet med forskellige former for opdeling, som muliggøre 
alle de forskellige funktioner der skal være i rummet. Der skal være plads til 
vandseng, boldbassin/kuglekasse, sækkestole, hængekøje, projektormusikanlæg og 
lysboblesøjler. Et andet rum til at stimulere sanserne er sparummet, som bliver 
indrettet med et handicapvenligt spabassin og andet som leder tankerne hen på dejlig 
wellness. 
 
Der vil blive indrettet et aktivitetsrum, som både kan rumme aktiviteter for de mindre 
og de større børn. Der vil være et legehjørne, et område til computere og 
spillekonsoller, et sofahjørne med TV og et område der kan ændres til 
biografarrangementer. 
 
En tryg ramme, hvor såvel mindre børn som unge mennesker kan udfolde deres 
kreativitet og få oplevelsen af liv, leg og lindring og livskvalitet på trods af en svær og 
kompleks hverdag. 
 
 
 
  



 

12 
 

 
 
 
 
 

Ledelse, medarbejdere og frivillige 
 
 
Indsatsen der tilbydes på Strandbakkehuset, tager udgangspunkt i 
Sundhedsstyrelsens "Anbefalinger for palliative indsatser for børn, unge og deres 
familier", samt i Lukashusets erfaringer. 

Børnenes/de unges sygdomstilstand og de symptomer, der medfølger, vil være meget 
varierende og ændre sig hastigt. Der er derfor brug for en bredt tværfagligt 
sammensat medarbejdergruppe med uddannelse og erfaring, der tilsammen kan 
dække det brede felt, og alle med menneskelige færdigheder, der kan omsættes til 
den pleje og behandling, som barnet/den unge og familien har brug for. 

Hospicelederen er fagligt og økonomisk ansvarlig for driften af Strandbakkehuset. Den 
daglige drift varetages i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken. Hospicelederen 
er endvidere i samarbejde med afdelingssygeplejersken og den ansvarlige overlæge 
ansvarlig for, at medarbejderne har den nødvendige viden og de nødvendige 
kompetencer, der gør dem i stand til at tilbyde en specialiseret og tværfaglig palliativ 
indsats til de familier, som bliver indlagt på Strandbakkehuset. Derudover er 
Hospicelederen ansvarlig for i samarbejde med andre fagpersoner og institutioner at 
sikre mulighed for udvikling og forskning inden for det palliative område. 

Lederen er sygeplejerske med ledelseserfaring og relevant videreuddannelse. Lederen 
er ansat af bestyrelsen for DSI HD.  

Den lægefaglige indsats varetages af læger med erfaring indenfor specialiseret 
palliation samt børn og unge. Indsatsen vil ske i samarbejde med 
behandlingsansvarlige børnelæger på blandt andet Aarhus Universitetshospital. 
Lægens opgaver er at varetage den medicinske symptombehandling, undersøgelse, 
diagnostik, behandling og evaluering af behandlingen. Lægen deltager i den 
tværfaglige indsats over for barnet/den unge med sygdom og familie med samtaler og 
rådgivning. Samtalerne på et hospice vil oftest centrere sig om forventninger til 
livslængde, symptomer og den affødte lidelse, hvilket stiller store krav til lægens 
dømmekraft, etik og kommunikationsevner. 

Sygeplejersker udgør grundstammen i omsorg for, behandling af og kontakt til 
barnet/den unge. Da det er væsentligt, at barnet/den unge og deres familier møder så 
få medarbejdere som muligt, foretages behandling og kontakt i videst mulig omfang 
af sygeplejerskegruppen, idet de inddrager de øvrige behandlere i nødvendigt omfang. 

Der vil være behov for specialistsygeplejersker, nogle med erfaring fra pædiatrien og 
nogle med viden fra specialiseret palliation. Sammen vil de kunne videndele og 
udvikle nødvendige kompetencer. Sygeplejersken vil være et vigtigt bindeled i 
samarbejdet mellem specialafdelinger og primærsektor. Der vil med fordel kunne 
hentes inspiration i den netværksfokuserede sygepleje, hvor både familien og det 
professionelle netværk er medtænkt, når der lægges planer for hele familien. 
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Sygeplejerskerne organiseres således, at hvert barn/ung med sygdom har en fast 
kontaktsygeplejerske. Det er endvidere vigtigt, at plejenormeringen giver mulighed 
for en jævn bemanding i dag- og aftentimer alle ugens dage. 
 
Ansættelse af en pædagog vil være en styrkelse af den tværfaglige indsats, målrettet 
såvel barnet/den unge med sygdom som eventuelle søskendes udvikling og behov. 
 
Fysioterapeuten kan tilbyde en bred vifte af lindrende tiltag af forskellige symptomer 
hos både barnet/den unge med sygdom og familien. 
 
Musikterapeuten vil kunne medvirke til at skabe ro, sanselighed og adspredelse hos 
både barnet/den unge med sygdom og hele familien og igangsætte forskellige 
rytmiske aktiviteter. 
 
Psykolog og præst vil være til støtte i eksistentielle samtaler med barnet/den unge, 
forældrene og barnet/den unge med sygdoms søskende. 
 
Hospice Djursland har et stort korps af frivillige, der spiller en vigtig rolle i 
hospicefilosofien. De vil indgå i et værdifuldt samarbejde på Strandbakkehuset. De 
kan aktivt deltage i forbindelse med måltider og i samarbejde med pædagogen 
tilrettelægge forskellige arrangementer, kreative aktiviteter, spille spil, lege og gåture. 
 
Pleje og omsorg, træningsfunktioner mv. skal alene varetages af medarbejderne. 
Hospicets medarbejdernormering skal sikre, at disse opgaver kan varetages af de 
lønnede medarbejdere. 
 
Som et medmenneske uden specifikke faglige opgaver kan den frivillige være et 
berigende element til de professionelles arbejde. 
 
Der skal ske en systematisk udvælgelse og vurdering af egnethed af de frivillige, 
ligesom der skal foreligge en tydelig afgrænsning mellem de professionelles og de 
frivilliges arbejde. Frivilligkoordinatoren på Hospice Djursland vil være ansvarlig for 
rekruttering, uddannelse, supervision og koordinering af de frivillige. 
 
Den bygningsansvarlige på Hospice Djursland vil også varetage funktionen som 
bygningsansvarlig på Strandbakkehuset. Den bygningsansvarlige har ansvaret for 
løbende vedligeholdelse af bygningerne. 
 
Familierne skal som udgangspunkt selv lave mad og rengøre deres stuer, for på den 
måde at opretholde et så normalt hverdagsliv, som det er muligt. Der vil dog være 
støtte fra såvel serviceassistenter som fra køkkenmedarbejdere fra Hospice Djursland. 
Serviceassistenter har desuden ansvar for, at fællesarealerne fremstår ryddelige og 
rene, så det er et rart miljø at opholde sig i. 
 
Sekretariatsfunktionen varetages af sekretærteamet på Hospice Djursland. 
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STRANDBAKKEHUSET vil indgå i et samarbejde med Legeheltene og Danske 
Hospitalsklovne, idet vi ved, at deres indsats er givende for både børn og voksne.  
 
Klovnene og Legeheltene vil kunne boltre sig i fællesområderne og medvirke til, at 
børnene/de unge får udfoldet deres kreative evner og fysik - i børnehøjde. 
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Følg med i etableringen på vores hjemmeside: www.strandbakkehuset.dk 

- du kan også finde os på Facebook og Instagram! 

 

 


