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Lukashuset 

Sankt Lukas Stiftelsen 
• Diakonalt arbejde  i over 100 år på social- og sundhedsområdet 

for mennesker der er udsatte eller i vanskelige situationer. 

• Driver plejehjem, aflastningsboliger, børneinstitutioner, 
botilbud til etniske voldsramte kvinder, rådgivningstjeneste mv 

• DKs første hospice i 1992 og udg. team i 1997 + undervisning 

• Offentlig finansiering fra 2000, i dag 19 hospicer – 4.500 pt. 

• Yder tværfaglig palliativ behandling på specialiseret niveau 

• Plads til liv og livsudfoldelse + Støtte og omsorg til pårørende 

• Livsafslutning , palliative ophold, udg. team og telefon 24-7 



Spørgsmålet var 
• Af de børn med livstruende tilstande, som i dag er på specialiserede 

børneafdelinger, på almene børneafdelinger (i korte lange 
indlæggelser, få eller mange) eller institution, eget hjem 

• Er der så en gruppe med behov for et tilbud med: 
– Lindrende behandling, læge, døgndækkende sygepleje osv. 
– Bedre plads til forældre, søskende, bedsteforældre og venner 
– Bedre mulighed for normalt familieliv og livsudfoldelse  
 Samvær, måltider, leg, tumlen, hygge, fodbold 
– Særlig støtte og omsorg til forældre og søskende 

• Selvfølgelig med respekt for at der er tale om andre sygdomme, 
lindringsformer, sygdomsforløb, anden forståelse af smerte, død osv.  
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Lukashuset bygger på 
• Værdier og viden fra palliation og hospicefilosofien 

• Med fokus på særlige krav til børnepalliation (SST, WHO, EAPC) 

• Input fra hospitalsafdelinger, patient- og forældreforeninger, faglige 
selskaber, Palliativt Videncenter, institutioner, organisationer mv.  

• Udenlandske erfaringer: Udbredt i Tyskland, Holland og England. 
Samt USA, Canada og Australien. 

• Første europæiske: 1982 i Storbritannien, der i dag har 46 

• Stokholm åbnede i 2010 m 5 pladser, har udvidet nu til 12 pladser 

• Kræftbørn udgør ca. 10-20%. 5-10 % indlægges ifm livsafslutning 
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Diagnoser  
7638 børn/unge i palliation i UK i en periode på 1 år 
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 • Åbnede november 2015 
• Med 4 pladser / familieenheder 
• Målet er at udvide til 10-12  pladser i et hus bygget til 

formålet 
• Familieenheder, fælleslokaler, sansehave med bl.a. 

dufthave, plukkehave, legehus, trampolin og vandanlæg. 
• Team: Børnesygeplejersker, pædiater, overlæger i 

palliation, fysioterapeut, pædagog, præst, socialrådgiver, 
(psykolog), hospitalsklovn, musikpædagog og frivillige. 
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Lukashuset skal 
• Øge livskvaliteten for hele familien og styrke deres evne til at 

mestre hverdagen med livstruende sygdom. 

• Lindre fysiske symptomer: Smerter, åndenød, kvalme, 
appetitløshed, forstoppelse, kramper, uro, angst, træthed mv. 

• Tage hånd om psykiske/sociale/åndelige/eksisten.  symptomer 

• Støtte og aflaste forældrene, der ofte er præget  
af sorg, krise og utryghed.  

• Støtte søskende: Bekymringer, tvivl, frygt, koncentrations-
besvær, misundelse , skyldfølelse over at være rask. 
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