
 
Få lindring 
i trygge 
rammer 

— ophold til alvorligt 
syge og døende 



 

 Brug for lindring? 

Er du alvorligt syg eller døende og har brug for pleje og 
omsorg i trygge rammer, kan du få et lindrende ophold i 
Københavns Kommune. 

I vores pleje og omsorg tager vi udgangspunkt i dine ønsker 
og behov. Det afgørende er, hvad der er livskvalitet for dig. 
Dine pårørende vil ligeledes blive tilbudt omsorg og støtte. 

Opholdet er midlertidigt, og længden af opholdet vil løbende 
blive vurderet ud fra din situation. 

På afdelingen kan du møde 
• Sygeplejersker (hele døgnet)
• Social- og sundhedsassistenter
• Fysio- og ergoterapeuter
• Socialrådgiver
• Musikterapeut
• Diætist
• Frivillige.

Det er din praktiserende læge, der har 
behandlingsansvaret under dit ophold. 









  

Faciliteter 

Du får dit eget værelse, som er møbleret med el-seng, gæste-
seng, TV, sengebord, spisebord, hvilestol og køleskab. 
Du har adgang til eget toilet og bad på dit værelse. Derudover 
er der fælles opholds- og spisefaciliteter, wellnessrum, altan, 
have og væksthus. 

Du får alle dagens måltider på afdelingen. 

Besøg 

Dine pårørende er meget velkomne til at komme på besøg hele 
døgnet, også til overnatning. Afdelingen har gæsteværelse 
og gæstekøkken. Besøgende har også mulighed for at købe 
måltider. 

Medbring 

• Tøj, overtøj og sko.
• Toiletsager: shampoo, creme, tandbørste, tandpasta, 

deodorant, kam/børste, barbergrej og eventuelt bind eller bleer. 
• Medicin og eventuelt medicinkort og recepter.
• Dit sundhedskort.
• Hjælpemidler, hvis du har det. Fx rollator, kørestol eller stok.
• Briller, høreapparat, betalingskort og lignende.

Du har selv ansvar for dine ejendele under dit ophold. Det  
anbefales kun at have få penge med under opholdet. 



 

 

 

Sådan får du et ophold 

Du kan enten få et lindrende ophold efer en indlæggelse på 
hospitalet, eller hvis du er blevet afræfet derhjemme, og du 
har brug for særlig lindrende sygepleje gennem hele døgnet. 

Er du indlagt på et hospital, kan personalet hjælpe dig med at 
tage kontakt til visitationen. 

Har du behov for et lindrende ophold, kan du som 
hjemmeboende kontakte visitationen på telefon 33 66 33 66. 

Transport 

Er du indlagt på et hospital, sørger hospitalet for din transport 
til afdelingen. 

Kommer du hjemmefra, skal du selv sørge for transporten til 
afdelingen. Er du sengeliggende eller sidder i kørestol, betaler 
kommunen for transport og trappelift. 

Bus nummer 10, 1A og 132 stopper tæt på Vigerslevvej 180. 
Toglinje F stopper ved Vigerslev Allé St., som er nærmeste S-
togsstation.

Betaling 

Prisen for døgnopholdet er 136 kr. per døgn 
(2022).  Det dækker mad og vask af linned. 
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Kontakt 
Afdeling for Linding - Kbh 
Center for Rehabilitering og Akutpleje  -  Vigerslevvej 
Vigerslevvej 180, 1. sal 
2500 Valby 

Telefon: 33 17 16 30 / 33 17 16 31 
Hjemmeside: www.rehabilitering-akutpleje.kk.dk 

Københavns Kommune 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

Center for Sundhed og Forebyggelse &  

Afdeling for Lindring - Kbh 
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https://www.rehabilitering-akutpleje.kk.dk/



