
 

SAMMEN TEGNER VI DET NYE VESTDANSKE BØRNE- OG UNGEHOSPICE 

TIRSDAG den 5. MARTS kl. 13-17 mødes fagprofessionelle, pårørende og børn/unge for at tegne de 
allerførste streger til det nye vestdanske børne- og ungehospice, Strandbakkehuset. Ens for alle 
deltagerne er, at de er eksperter på børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdom, 
de har alle en værdifuld indsigt i de behov, som børn og unge med livstruende sygdom og deres 
familier har. Indsigt som er værdifuld, når vi skal sikre høj kvalitet under indlæggelse på 
Strandbakkehuset. 

WORKSHOP – HVORFOR?  
WORKSHOPPEN ledes af arkitekter fra Strandbakkehusets bygherrerådgiver Rambøll, og formålet er 
at indsamle 'eksperternes' indsigt, viden og erfaringer, så der kan laves et inspirerende og 
velgennemtænkt byggeprogram som fundament for den endelige bygning – og dens faglige 
indhold. 

WORKSHOP – HVOR? 
WORKSHOPPEN afholdes på Hospice Djursland, Strandbakken 1, 8410 Rønde. 
Kontaktperson Rikke Nichols, tlf. 78 41 34 00/ rikkekrogager.nichols@hospicedjursland.dk  

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. 

Strandbakkehuset er et projekt, der vil medvirke til at skabe stor merværdig og livskvalitet for de 
syge børn og unge og deres familier i den sårbare livssituation, de befinder sig i.
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