
Velkommen til Hospice Limfjord 
- nogle få praktiske oplysninger inden dit ophold 

 

Hospice Limfjord ligger tæt ved Skive Sundhedshus og ligger i gåafstand til by, skov og fjord. Der er gode 
tilkørselsforhold med offentlige transportmidler og der er gratis parkeringsmuligheder i umiddelbar til-
knytning til hospicet. 

Ved ankomst til Hospice Limfjord, modtages du af din sygeplejerske ved hovedindgangen, hun hjælper 
både dig og eventuelle pårørende, med at finde jer til rette. 

Du skal selv medbringe toiletartikler, tøj og din medicin, samt evt. billeder, pynteting mv., hvis du har lyst 
til at sætte dit personlige præg på stuen. 

Som patient på Hospice får du din egen stue. Stuerne er store, lyse rum med selvstændigt badeværelse. 
De er indrettet med en plejeseng, sengebord, TV, hvilestol, samt sofaarrangement (sovesofa). Det er også 
muligt at indrette stuen med en separat seng ved siden af patientsengen. Pårørende kan medbringe eget 
sengelinned eller leje på stedet. Vi har et gæsteværelse separat fra patientstuerne, som kan lånes. 
 
Der er fri besøgstid og vi har ingen fast døgnrytme, da vi bestræber os på ikke at blive låst af rutiner. Vi 
lægger vægt på, at du selv er med til at tilrettelægge din tid og bestemme din dagligdag, så vigtige ønsker, 
gøremål og aktiviteter i videst muligt omfang bliver opfyldt. 

Børn er meget velkomne på Hospice Limfjord og de behøver ikke være stille. Børnestemmer og glade trin 
er godt for sindet. I ungdomsrummet er der hyggekrog samt forskellige aktiviteter og kreative muligheder, 
som I er velkommen til at benytte frit, og legeting fra ungdomsrummet må gerne flyttes ind på stuen. 

Nærmeste pårørende er velkommen til at købe mad og drikke på hospice. Det er også helt i orden at ind-
tage ”take - away” eller medbragt mad i hospicet. Måltider kan indtages i dagligstuerne, spisestuen eller 
på patientstuen.  

Hunde eller andre kæledyr er velkomne på Hospice Limfjord, så længe enten du eller dine pårørende selv 
sørger for den daglige pasning. 

Hospice er røgfrit, men der er et rygerum, som du som patient kan benytte, og udendørs rygeområder de 
pårørende kan bruge. 

 

 

Kompagnigade 11, 7800 Skive - Telefon: 96 14 87 00 - mail: info@hospicelimfjord.dk 


