
 
 
 
Specialiseret niveau –  
hospicesenge 
 
 
I følge første del af  
EAPCs White Paper 2009/10 
 var behovet for hospicesenge 
til kræftsyge patienter først 
estimeret til at være 50 
hospicesenge  
pr. 1 mio. indbyggere 
 = 50 x 5,6 mio. 
= 280 hospicesenge i Danmark 
 
 
I Danmark eksisterer der på 
landsplan 18 hospicer, svarende  
til 229 senge   
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Specialiseret niveau – 
hospicesenge 
 
I følge anden del af  
EAPCs White Paper 2009/10 
 blev behovet for hospicesenge 
anslået til at være 80-100 
hospicesenge  
pr. 1 mio.  indbyggere  
= 90 x 5,6 mio.  
= ca. 500 hospicesenge i 
Danmark 
 
Anbefalingen tager 
udgangspunkt i behovet blandt 
patienter der ikke lider af kræft, 
samt den stigende andel af 
patienter med en kronisk 
sygdom, grundet en højere 
gennemsnitlig levealder  
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Team per 100.000 indbyggere i 
forhold til EAPCs anbefalinger 

Specialiseret niveau 
– palliative teams 
 
Ifølge anden del af EAPCs 
White Paper 2009/10  
Er behovet for palliative 
teams anslået til at skulle 
være 1 team pr. 100.000 
indbyggere = 56 palliative 
teams 
 
P.t. er der 27 teams 
Anbefalingen tager 
ligeledes udgangspunkt i 
behovet blandt patienter 
der ikke lider af kræft, samt 
den stigende andel af 
patienter med en kronisk 
sygdom, grundet en højere 
gennemsnitlig levealder 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Difference: EAPC
anbefaling - DK

DK februar 2014


	���Specialiseret niveau – �hospicesenge���I følge første del af �EAPCs White Paper 2009/10� var behovet for hospicesenge til kræftsyge patienter først estimeret til at være 50 hospicesenge �pr. 1 mio. indbyggere� = 50 x 5,6 mio.�= 280 hospicesenge i Danmark���I Danmark eksisterer der på landsplan 18 hospicer, svarende �til 229 senge  ���
	�Specialiseret niveau – hospicesenge��I følge anden del af �EAPCs White Paper 2009/10� blev behovet for hospicesenge anslået til at være 80-100 hospicesenge �pr. 1 mio.  indbyggere �= 90 x 5,6 mio. �= ca. 500 hospicesenge i Danmark��Anbefalingen tager udgangspunkt i behovet blandt patienter der ikke lider af kræft, samt den stigende andel af patienter med en kronisk sygdom, grundet en højere gennemsnitlig levealder �
	Team per 100.000 indbyggere i forhold til EAPCs anbefalinger

