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Præsentation

Gudenå Hospice ligger i Brædstrup mellem Horsens 
og Silkeborg og åbnede i foråret 2015.

Et Hospice er for uhelbredeligt syge mennesker i 
den afsluttende del af livet. Egen læge, sygehuslæge 
eller palliativt team kan henvise til hospice, når den 
helbredende behandling er ophørt og man opfylder 
visitationskriterierne. Det vil sige, hvis der opleves 
komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk, 
psykosocial eller eksistentiel art.

Det er vigtigt, at den henviste selv ønsker ophold på 
hospice.

Der er frit hospicevalg i Danmark og opholdet er 
gratis.

Gudenå Hospice

Sygehusvej 18 
8740 Brædstrup

Telefon: 76 29 66 66 
Fax: 76 29 66 99 
E-mail: kontakt@gudenaahospice.dk

Du kan læse mere om Gudenå Hospice på vores  
hjemmeside: www.gudenaahospice.dk

På Gudenå Hospice yder vi støtte,  
lindring og omsorg til mennesker med  

livstruende sygdomme i den sidste del af livet.



Opholdet på Gudenå Hospice

Patientstuerne
Gudenå Hospice har 9 pladser og hver stue er møb- 
leret og har eget badeværelse. Endvidere er der TV, 
musikanlæg, internetadgang og safetyboks. Stuerne er 
sydvendte og har en dejlig stor terrasse med udsigt til 
haven.

Patienten medbringer eget tøj, toiletsager, medicin og 
mindre hjælpemidler.

Der må gerne medbringes personlige ejendele, 
billeder, fotografier eller lignende til at gøre stuen 
hjemlig.

Gudenå Hospice er røgfrit indendørs.

Pårørende
Pårørende er altid meget velkomne på Gudenå 
Hospice, og der er ingen faste besøgstider.

På stuen er der en sovesofa, som kan benyttes til 
overnatning. Alternativt har vi to gæsteværelser med 
eget bad, som pårørende kan leje for 100 kr. pr. nat. 
Derudover kan pårørende spise med ved alle måltider 
for et mindre beløb.

Faciliteter
Der er en stor fælles spise- og opholdsstue, hvor der 
serveres fra buffet ved alle måltider. Vi lægger vægt 
på fællesskab omkring måltiderne, dvs. at patienter 
og pårørende indbydes til at spise sammen med 
personalet, for på den måde at skabe et lille uformelt 
”frikvarter”, hvor man nyder maden og samværet.

Det er også i spise- og opholdsstuen, at der foregår 
fælles arrangementer, hvor man kan deltage efter 
lyst og evne. Alternativt kan arrangementerne tv-
transmitteres til patientstuerne.

Derudover har Gudenå Hospice et anretterkøkken, 
hvor pårørende er velkomne til at lave kaffe og 
arrangere medbragt mad mv. Der er to mindre 
opholdsstuer, et orangeri, wellnessbad, legerum 
til børn samt vaskerum med vaskemaskine og 
tørretumbler.

Rundt om Gudenå Hospice er der en stor have med 
hyggekroge, en legeplads og en sansehave.

Personale
På Gudenå Hospice tager den lindrende omsorg 
udgangspunkt i et tværfagligt samarbejde mellem alle 
faggrupper - sygeplejersker, fysioterapeuter, læger, 
præst, psykolog, musikterapeut, kok, økonoma, 
sekretær, frivillige-koordinator, rengøringspersonale, 
pedel, souschef og hospicechef.

Den tværfaglige og specialiserede indsats 
tilrettelægges i et tæt samarbejde med patient 
og pårørende, så vi kan yde den bedst mulige 
behandling og pleje med fokus på det, der har særlig 
betydning for den enkelte.

Frivillige
Frivillige er en vigtig del af hverdagen. De kan 
bl.a. være værter ved måltiderne, hjælpe til 
ved arrangementer, være vågekoner eller være 
ledsagere ved gåture. De frivillige indgår ikke i 
sygeplejeopgaver.


