
Værdier for Hospice Sydvestjylland  

1. Vi udviser ordentlighed i omgangen med hinanden. 

2. Vi betragter patienter og pårørende som gæster på hospice.

3. Vi behandler hinanden med tillid og respekt.

4. Vi gør hinanden gode – og opmuntrer og roser hinanden.

5. Vi er fleksible i vores opgaveløsning og udviser respekt og tålmodighed overfor  
hinandens forskellighed.

6. Vi syntes det er vigtigt at skabe og fastholde traditioner, der giver glæde og  
samhørighed på hospice. 

7. Vi er lyttende og refleksive, når vi møder konstruktiv kritik.

8. Vi drøfter etiske dilemmaer.

9. Vi stoler på vores empati og tager vare på det enkelte menneske – både patient,  
pårørende og kollegaer.

10. Det er et fælles ansvar at understøtte den lindrende arkitektur, ved at patientstuer  
og fællesarealer er renholdt og opryddet.

Mission – Vision – Strategi – VærdierStrategi for Hospice Sydvestjylland  

1. At personalet er uddannet til at yde palliative indsatser på specialistniveau, og 
 personalet tør være sammen med patienter og pårørende i kaos og tør tage en 
chance med hensyn til at skabe relationer. 

2. At skabe rammer for vidensdeling så monofagligheden og tværfagligheden   
bringes i spil på hospice- både formelt og uformelt.

3. At vi planlægger hverdagen så kontinuitet, tid og ro sikres for patienter,   
på rørende og personale. 

4. At vi er katalysator for at skabe gode stunder og gode samtaler sammen med  
– og for – patienter og pårørende.

5. At arbejdsmiljøet er udviklende og godt, og vi bliver set, brugt og hørt af  
hinanden.

6. At alle er parate til at yde ekstra, når patienterne har behov for det.

7. At personale på hospice deltager i relevante og prioriterede arbejdsgrupper,  
temadage, udvekslinger, uddannelser og kurser både regionalt og på landsplan.

8. At vi udviser rummelighed overfor patienter, pårørende og hinanden som  
personale.

9. At personale prioriterer og deltager i aktiviteter sammen med patienter og  
pårørende for eksempel middagssang, aftensang, puslespil og andre sociale  
aktiviteter. 

10. At de frivillige værdsættes som ekstra ressource på hospice. Godkendt af bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland
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Tryk/Produktion: Rosendahls a/s



Mission – Vision – Strategi – Værdier
Arbejdet med ny Vision, Mission, Strategi og Værdier forløb i 2016 således:

1. 12. april 2016
Første “Pit-stop-dag” for ansatte, bestyrelsesmedlemmer og læger på Hospice. 
Oplæg om “Hospice i går, i dag i morgen” v/ Karen Marie Dalgård forsker ved PAVI. 
Herefter arbejde i grupper med input til de første formuleringer til Mission og Vision, 
Strategi og Værdier.

Vi gentog dagen d. 27. maj 2016 for at alle havde mulighed for at deltage.

2. 6. september 2016. 
Anden Pitstop dag: Udkast til mission og vision er sammenskrevet og præsenteres. 
Kvalificeres yderligere af personalet. Walk og Talk på personalemøde hvor der kommer 
input til strategi og værdier ud fra oplevede eksempler fra patientarbejdet, hvor man 
to og to uddrog værdifulde strategier og de anvendte værdier og præsenterede disse 
for hinanden.
Herefter sammenskrivning. 

3. 16 september  – 16 oktober 2016
De sammenskrevne input til Mission, Vision, Strategi og Værdier ligger fysisk til kom-
mentering og kvalificering hos personalet. 

4. 28. november 2016. 

Den endelige Mission, Vision, Strategi og Værdier godkendes på bestyrelsesmøde.

Mission for Hospice Sydvestjylland 

1. Hospice er en integreret del af Region Syddanmarks samlede sundhedsvæsen, der 
til byder rolige og æstetiske rammer for kritisk syge og døende patienter og deres 
pårørende med komplekse problemstillinger indenfor fysiske, psykiske, sociale eller 
åndelige/eksistentielle områder. 

2. Hospice varetager opgaver inden for uddannelse, udvikling og forskning på det 
 palliative område.

3. Hospice yder palliation i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer   
og med Hospicefilosofien som ledetråd.

4. Hospice tilbyder tværfaglig lindrende behandling på specialistniveau, så patient og 
pårørende kan opleve den højst mulige livskvalitet og værdighed.

5. Den lindrende behandling på hospice tager udgangspunkt i patientens og de på-
rørendes behov og ønsker. 

6. Hospice er bygget efter designprincipperne for lindrende arkitektur.

7. Hospice har et tæt, udbygget og værdifuldt samarbejde med frivillige. 

Vision for Hospice Sydvestjylland
 

1. Patienten og de pårørende oplever, at kvalitet kendetegner de tværfaglige 
 lindrende indsatser.

2. Hospice er kendt for høj faglig kvalitet i den palliative indsats.

3. På hospice understøtter de fysiske rammer den palliative indsats på specialist 
 niveau.  

4. Hospice har særlige tilbud til børn som pårørende. 

5. Hospice sikrer den lokale forankring med egen bestyrelse og en aktiv støtte    -
forening til glæde for patienter, pårørende og personale.

6. Hospice ønsker – også – at være kendt for at se nye måder at yde palliativ pleje på.

7. Patienter og pårørende oplever et ophold på hospice som led i et sammenhæn-
gende forløb med det øvrige sundhedsvæsen. Opholdet skaber værdi, livskvalitet 
og gode oplevelser i livet, både når patienten bliver udskrevet fra hospice og når 
patienten afslutter sit liv på hospice.

8. Som ansat på hospice identificerer man sig med hospice – man bidrager med høj 
faglighed og med personlighed – man gør sig umage og bidrager til fælleskabet   
og det gode psykiske arbejdsmiljø.

9. På hospice er det attraktivt at være frivillig, og som frivillig bidrager man med 
 omsorg, nærvær og praktisk hjælp. 

10. Hospice deltager aktivt i udviklingstiltag inden for det palliative felt på lokalt, 
 regionalt, og på landsplan samt i formidlingen af ny viden.


