
 
 

Information 
 til patienter og pårørende  
 



 

Hvordan kommer man på 

hospice: 

 

Man kan få ophold på Anker Fjord 

Hospice, hvis man har en 

livstruende sygdom med 

komplekse problemstillinger af 

fysisk, psykosocial og eksistentiel 

karakter. Den aktive helbredende 

behandling skal være ophørt, og 

man skal henvises af en læge, 

enten egen læge eller 

sygehuslæge. Lægehenvisningen 

sendes elektronisk. EORTC 

skema findes på hjemmesiden, og 

skal udfyldes af patienten, og 

sendes til Anker Fjord Hospice.  

 

Som familie, hjemmepleje eller 

hospitalspersonale er man 

velkommen til at henvende sig, 

om ophold på Anker Fjord 

Hospice. 

 

 

 
 

 - På Anker Fjord Hospice yder vi støtte, lindring og 

omsorg til patienter og familier, der er ramt af 

livstruende sygdom        

 

Lejlighederne:  

Anker Fjord Hospice har 12 

østvendte lejligheder fordelt på to 

etager. Hver lejlighed er 60 m2, 

og er møbleret og har eget 

badeværelse, samt et 

gæsteværelse med to 

sovepladser. Der er stor terasse 

med udsigt over Ringkøbing Fjord. 

Der er TV, musikanlæg og 

internetadgang.  

Der må gerne medbringe 

personlige ejendele, billeder, 

fotografier eller lign., til at gøre 

lejligheden hjemlig.  

 

Patienter medbringer eget tøj, 

toiletsager, medicin og andre 

hjælpemidler. 

 

Ophold er gratis, det betales af 

region og kommunen. 

 

Pårørende er velkomne til at bo i 

gæsteværelset og få forplejning 

mod betaling på 300 kr. pr. døgn. 

 

Faciliteter: 

Der er stor fælles café, hvor der 

serveres fra buffet ved alle 

måltider. Patienter og pårørende, 

personale og frivillige skaber 

sammen et "uformelt" frikvarter, 

hvor man nyder maden og 

samværet. 

 

Her foregår også andre 

arrangementer, hvor man kan 

deltage efter lyst og evne, eller få 

det transmitteret til lejligheden.  

 

På hver etage er der the køkken 

og opholdsrum, så man kan lave 

the, kaffe mv. Der er legerum for 

de små børn og computerrum 

med playstation for de større 

børn.  

 

Der er orangeri, sanserum, 

wellness bad, samt vaskerum 

 

 

 

med tørretumbler.  

Rundt om Anker Fjord Hospice er 

der dejlig natur, sansehave og 

legeplads. 

 

Personale: 

På Anker Fjord Hospice tager den 

lindrende omsorg udgangspunkt i 

et tværfagligt samarbejde mellem 

alle faggrupper, sygeplejersker, 

fysioterapeut, læge, præst, 

socialrådgiver, frivillig koordinator, 

pedel, sekretær, souschef og 

hospicechef. Den tværfaglige og 

specialiserede indsats 

tilrettelægges i tæt samarbejde 

med patient og pårørende, så vi 

kan yde den bedst mulige lindring 

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 ledsagere ved 

ture. De frivillige indgår ikke i 

plejeopgaver.  

 

 

 

 


