
TILBUD OM 

NAVIGATOR 



Den yderste ring symbolise-
rer arme, der favner  
– favner den inderste ring, 
som er patienten/ pårørende/
tanker/sorg/bekymring.

Hjertet symboliserer  
NAVIGATOREN

Et menneske med så meget 
kærlighed til overs for andre 
og netop forstår at favne 
sine medmennesker.

Mette Holm de Voss

Hvad kan en navigator  
hjælpe med?
Patient og Navigator finder sammen 
ud af, hvad der er brug for støtte til, 
det kan f.eks. være:

•  én at snakke med om tanker, 
bekymringer og glæder

•  støtte til en gåtur, følgeskab til 
lægebesøg mm

•  hjælp til praktiske opgaver
•  hjælp og støtte til pårørende 

– evt. skabe et frirum for de 
pårørende

•  være behjælpelig med at 
kontakte de offentlige/private 
myndigheder ift. nødvendig 
pleje, hjælpemidler, skifteret, 
bank, økonomi mm.

Hvorfor navigator ordning?
Erfaringsmæssigt ved vi, at over-
gangen fra hospice til eget hjem/
plejehjem kan være svært. 
 
Anker Fjord Hospice tilbyder derfor 
patienter, der skal udskrives fra ho-
spice hjælp og støtte. Støtten gives 
af en frivillig person – en Navigator

En Navigator er en frivillig støtteper-
son, der er udvalgt og uddannet af 
Anker Fjord Hospice, til at hjælpe 
patienter og deres pårørende i 
overgangen fra hospice til hjem/
plejehjem.

Hjælpen ydes i ca. 3 måneder.

Hvem kan få en navigator?
På Anker Fjord Hospice er Navi-
gator ordningen udviklet, så den 
dækker 3 områder:

•  patienter, der har brug  
for støtte i den første tid

•  familier med  
hjemmeboende børn

•  efterlevende, som har brug  
for støtte i den første tid

Hvordan får man en navigator?
Det er medarbejderne, der på  
baggrund at deres møde og kend-
skab til patient og familien,  
vurderer om Navigator ordningen 
skal bringes i spil.

Tilbuddet vil ofte blive præsenteret 
ved et statusmøde eller en familie-
samtale.
Ordningen er frivillig – og sker på 
patientens/efterlevendes præmisser.

Der afvikles et matchmøde på 
Anker Fjord Hospice inden udskri-
velse, hvor patient/efterlevende og 
pårørende møder deres Navigator 
og aftaler det videre forløb.
Forløbene koordineres af Tine Jør-
gensen, socialrådgiver og familiete-
rapeut ved Anker Fjord Hospice.

En Navigator  
- en frivillig person


