
Velkommen til Hospice Fyn 
På Hospice Fyn kan mennesker med en uhelbredelig fremadskridende sygdom komme til lindrende pleje og 

behandling, med henblik på at: 

 leve og have oplevelser livet ud – 

 at være levende som menneske indtil døden. 

Hospice Fyn har fokus på hele familien og de nærtstående. 

Praktiserende læger og sygehuslæger kan efter ønske fra patienter og borgere henvise til Hospice Fyn, 

hvorefter henvisningen vil blive behandlet på visitationsmøde. 

Visitation foretages af et visitationsudvalg som består af hospicechef, afdelingssygeplejerske og overlæger 

fra Palliativt Team Fyn. 

En gang om måneden vurderes hospicebeboerens situation med henblik på fortsat ophold. 

Alle er velkomne på Hospice Fyn uanset nationalitet, religion, alder eller bopælskommune. 

Opholdet på Hospice Fyn er gratis. 

Beboelse 
Der er 12 eneværelser, som alle er placeret i stueplan. Værelserne er udstyret med el-seng, sovesofa, 

lænestole, telefon, farve TV, samt bad og toilet. Værelserne har alle udgang til terrasse og have. 

Der er mulighed for at have personlige ejendele med, dog i begrænset omfang. Desuden kan der i særlige 

situationer aftales med ledelsen på Hospice Fyn, om et mindre kæledyr kan medtages. 

Vi opfordrer til, at man medbringer personlige hjælpemidler, tøj, medicin og toiletsager. Man er også 

velkommen til at have egen dyne og pude med. Der er mulighed for at vaske tøj. 

Fællesfaciliteter 
Hospice Fyn er placeret i udkanten af Odense i rolige omgivelser ca. 5 km. fra centrum. 

Huset er omgivet af en dejlig stor have med store gamle træer. Der er mulighed for at gå rundt i haven på 

flisebelagte stier. I haven kan man opleve vandbassin med åkander, en pergola, gårdhave med blomstrende 

buske og træer eller man kan nyde haven fra en af de mange bænke. 

I huset er der forskellige møblerede hyggekroge, som hospicebeboere og deres nærtstående er velkomne 

til at benytte. 

Tæt på værelserne er der et lille køkken, hvor man vil kunne lave kaffe, the og lette anretninger efter aftale 

med personalet. 

Der er en havestue med flygel, hvorfra der er udsigt til gårdhaven. Der er mulighed for at benytte vores 

havestue til forskellige arrangementer f.eks. Familiesammenkomster, hvortil der efter aftale med 

køkkenpersonalet kan arrangeres forplejning. 

Af andre fællesfaciliteter er der et stillerum. Dette er et rundt rum med glasmosaik, som giver mulighed for 

ro til egne tanker. 

Alle faciliteter benyttes med stor respekt og hensyntagen til øvrige hospicebeboere og deres nærtstående. 



På Hospice Fyn kan man også nyde og opleve kunstværker af bl.a. Maja Lisa Engelhardts glasmosaikvæg og 

Keld Moseholms vandkunst. 

Køkkenet 
Køkkenet lægger vægt på en god madoplevelse, hvilket indebærer, at maden er frisklavet og består af gode 

råvarer. Maden er anrettet så den fremstår indbydende og lækker. 

Der er servering af mad i tidsrummet: 

 Morgen: Efter aftale 

 Middag: kl. 12.00 – 13.00 

 Aften: kl. 18.30 – 19.30 

Hvis der er ønske om det, kan maden serveres på værelserne. Ønskes maden på andre tidspunkter kan 

dette også lade sig gøre. 

Køkkenet vil ved en daglig personlig kontakt og dialog sikre, at hver enkelt beboers ønsker og behov 

tilgodeses i størst muligt omfang. 

Besøgende har mulighed for at købe mad efter aftale med køkkenet. 

Nærtstående 
Hospice Fyn lægger vægt på et tæt samarbejde til de nærtstående, der til enhver tid, kan bede om hjælp, 

råd eller samtale. 

Der er ingen fast besøgstid på Hospice Fyn, men besøget må være efter aftale med den enkelte 

hospicebeboer eller plejepersonalet. 

Hvis der er ønske om levende lys, må der af brandhensyn kun benyttes fyrfadslys i egnede holdere. 

Vi råder over to gæsteværelse, hvor der er mulighed for at overnatte efter aftale med plejepersonalet eller 

sekretæren. Pris pr. overnatning er 150,00 kr. 

Man kan desuden overnatte på sovesofaen på værelserne efter aftale med hospicebeboeren og 

kontaktsyge-plejersken. 

Fællesaktiviteter 
 Morgensang 

 Aftensang 

 Forskellige arrangementer - musik, oplæsning m.m. 

 Årstidsbestemte arrangementer 

 Andagt 

Personale 
Hospice Fyn har ud over hospicechef Jette Søgård Nissen følgende personale ansat: afdelingssygeplejerske, 

sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgiver, køkkenpersonale, pedel og sekretær. Derudover er der 

tilknyttet overlæger fra Palliativt Team Fyn, præst og psykolog. 

Hospice Fyn har et korps af frivillige, som kan være behjælpelig med forskellige aktiviteter. 

Til hver hospicebeboer vil der være tilknyttet 2-3 kontakt-sygeplejersker. 



Kontaktsygeplejerskerne vil varetage planlægning og udførelse af lindrende pleje samt støtte til de 

nærtstående. 

Ved indflytning på Hospice Fyn vil du blive modtaget af en af dine kontaktsygeplejersker. 

Rygepolitik 
Hospice Fyn er røgfrit område bortset fra rygerummet. 

Her finder du Hospice Fyn 
Hospice Fyn 

Sanderumvej 130, 

5250 Odense SV 

Offentlig transport 
Bybuslinie nr. 75 kører ud til Dragebakken ca. 200 m fra Hospice Fyn.

Kontaktoplysninger 
Tlf. 65 50 50 00, Fax: 65 50 50 29 

E-mail: hospicefyn@hospice.rsyd.dk
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