De fysiske rammer
Hospice Randers er placeret centralt i Randers
midtby ved områdecenter Lindevænget og centrets
faciliteter kan frit benyttes, café, gårdhave m.m.
Der er gode tog og busforbindelser lige udenfor døren. Afdelingen er placeret på plan 500 i
en helt nyrenoveret bygning. P.t. råder vi over 7
et-rums boliger, hver udstyret med et rummeligt
badeværelse, the-køkken, tv, trådløs netværk og
telefon.
Blandt fællesfaciliteter er et wellness-rum med
jacuzzi og et dejligt lyst og rummeligt køkken/
alrum. Herfra er udsigten enestående. Med byen
og banegården i forgrunden, kan man se ud over
Gudenådalen og følge naturens gang ved
Danmarks største vandløb. En oplevelse, der kan
nydes i fulde drag fra vores store udsigtsterrasse.

Udskrivning
Til tider resulterer opholdet på hospice i, at sygdomssituationen stabiliseres i en sådan grad,
at det fortsatte behov for lindrende behandling,
pleje og omsorg reduceres, hvorfor udskrivning
kan blive aktuelt.
For nogle betyder planer om udskrivelse, at den
ro og tryghed, de har oplevet på hospice forstyrres, og de kan have vanskeligt ved at orientere sig
mod en ny og forandret fremtid. Derfor hjælper
vi naturligvis med at undersøge muligheden for
alternative boformer. Hvis der igen bliver brug for
den indsats, som hospice kan tilbyde, vil man blive
tilbudt et nyt ophold.

En værdig
afslutning på livet
Hospice Randers er et centralt placeret hospice,
der yder uhelbredeligt syge mennesker individuel pleje,
lindring, omsorg og hjælp til en god livsafslutning.
Se mere på www.hospiceranders.dk, eller kontakt os
direkte for mere information.

Vestergade 62
8900 Randers
Tlf.: 8915 8050
www.hospiceranders.dk

Randers Kommune

Velkommen til
Hospice Randers
Hospice Randers er et kommunalt tilbud der
hovedsageligt henvender sig til borgere i Randers
Kommune.
Vi kan tilbyde omsorg og livskvalitet til uhelbredeligt syge og døende mennesker, samt deres
pårørende. Vi giver en værdig og respektfuld
afslutning på livet, i et højt fagligt miljø i fredelige
og trygge fysiske omgivelser.

I gode hænder

Det kræver en henvisning

Personalet på Hospice Randers er fagligt erfarne og
engagerede mennesker. Vi vægter den individuelle,
personlige omsorg og pleje meget højt.
Du beholder din egen læge som ansvarlig for din
medicinske behandling. Vi samarbejder med
regionens hospitaler, præster, psykologer,
socialrådgivere m.fl.

Vi har et begrænset antal pladser, så der kan være
perioder, hvor vi ikke kan tage imod flere.
Vi behandler henvendelserne løbende. For at
komme i betragtning, kræver det henvisning fra
egen læge eller fra hospital.
Kontakt os gerne, så hjælper vi med detaljerne.
Vi kontakter dig og din familie for en afklarende
samtale, inden der tages beslutning om du tildeles
en plads.

Hvem kan komme på Hospice Randers..?
Du skal være uhelbredeligt syg, og uden mulighed
for helbredende behandling.
Desuden skal du selv ønske at komme her.
Du kan også være her tidsbegrænset, hvor du efter
en periode kommer hjem igen.

Hospice Randers er et kommunalt tilbud
Et hospiceophold koster ikke noget.
Dine pårørende skal betale for mad og drikke,
som kan købes i centrets café.

