Rønde d. 1. december 2020

Strandbakkehuset børne- og ungehospice åbner dørene
Danmarks første nybyggede børne- og ungehospice i Rønde på Djursland byder
familierne velkommen den 7. december. Håndværkerne lægger lige nu sidste hånd
på byggeriet, og 20 nyansatte medarbejdere kan slet ikke vente med at tage huset i
brug.
'Med en ægte helteindsats fra vores dygtige totalentreprenør og alle håndværkerne på pladsen er
det lykkedes os at bygge de 1300 m2 på lige godt 1 år. Det er nærmest uhørt imponerende, især
når man tænker på, at byggeriet er blevet til under svære forhold på grund af pandemien.' udtaler
bestyrelsesformand Jørgen Keinicke.
Hospiceleder Dorit Simonsen glæder sig til at tage imod de første familier den 7. december. 'Vi ved
fra børneafdelingerne, at der er et stort behov for hospicepladser til de mest trængte familier med
svært syge børn og unge. Vi har allerede åbnet op for henvisninger, og medarbejderne er SÅ klar til
at møde familierne, der flytter ind på Strandbakkehuset i en vanskelig periode i deres liv.'
Liv, leg & lindring
Strandbakkehusets vision er liv, leg og lindring, baseret på holdningen om, at alle børn og unge,
uanset hvor kort deres liv måtte være, skal have de bedste betingelser for at få så meget ud af
deres liv, som det er muligt – udviklingsmæssigt og socialt.
'Læg mærke til at 'liv' er det første ord i vores vision,' pointerer Dorit Simonsen 'selv et kort liv er
betydningsfuldt, og på Strandbakkehuset skaber vi rammer og etablerer støttefunktioner, sådan at
familien oplever at blive set som den familie, man er, med egne livsstil, normer og værdier og
opfattelse af hvad der for den samlede familie giver livskvalitet.'
Hjemlige rammer til familierne
Strandbakkehuset har plads til fire familier. De fire hjemligt indrettede familielejligheder består hver
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 altan og eget badeværelse, og der
er indbygget 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.'
siger hospiceleder Dorit Simonsen.
Hvem kan blive indlagt på Strandbakkehuset?
Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18+ år med livsbegrænsende og livstruende sygdom med
komplekse symptomer, der kræver en specialiseret palliativ indsats enten i løbet af
sygdomsforløbet eller i den afsluttende fase. Tilbuddet vil være målrettet barnet/den unge med
sygdom og hele familien og deres samlede behov i forbindelse med enten et symptomlindrende
ophold, et aflastende ophold eller et ophold til livets afslutning.
Indvielse udsat til foråret
Da forsamlingsloftet på 10 personer er forlænget, er det ikke forsvarligt at holde indvielse. Det er vi
naturligvis meget ærgerlige over. Vi har i stedet lavet en virtuel rundvisning, som du kan se på vores
hjemmeside og Facebook fra fredag den 11. december kl. 14.00 – og så satser vi på at kunne
holde et brag af en indvielse i foråret 2021 ☺
Få meget mere info om Strandbakkehuset børne- og ungehospice på hjemmesiden: www.strandbakkehuset.dk
Kontaktpersoner Strandbakkehuset:
•
Hospiceleder Dorit Simonsen tlf 7841 3403 / 3121 2229
•
Afdelingsleder Lisbeth Højer tlf 7841 3416
•
Bestyrelsesformand Jørgen Keinicke tlf 2395 2079

