
Hvis du ønsker yderligere 
oplysninger så kontakt:

Vågetjenestens telefon: 
24 82 26 62
fra 13.00 – 15.00

Vågetjenestens email:
vaagetjenesten.vejle@gmail.com

Aktivitetsleder
Marianne Vinkler Lassen
Mobil: 40 14 65 65

Eller

Aktivitetsleder
Mette Maibom
Mobil: 26 79 28 53 

Når der er ønske om at gøre brug af 
vågetjenesten, retter plejepersonalet 
henvendelse til vågetjenestens telefon.

Læs mere om vågetjenesten på:
www.rkvejle.dk 

Dansk Røde Kors er verdens største humanitære
organisation.

Dansk Røde Kors har nationale aktiviteter 
indenfor:

 Førstehjælp
 Samaritertjeneste
 Socialt arbejde
 Genbrug
 Venskabsprojekter
 Indsamlinger
 Flygtningearbejde
 Besøgstjeneste

Med 15.000 frivillige i ca. 250 lokale afdelinger 
løfter Dansk Røde Kors store opgaver.

Dansk Røde Kors
Vågetjeneste

Vejle Kommune

Et tilbud under Dansk Røde Kors, der retter
sig mod sygehuse, plejehjem og 
hjemmeplejen.

Vågetjenesten rekvireres af 
plejepersonalet.

Brug denne folder, når der er behov for 
nærvær omkring en døende.



Hvad er Vågetjenesten?

Ved livets begyndelse bliver vi modtaget af 
kærlige, varme hænder. Også når livet ebber ud,
har vi brug for en varm og kærlig hånd.

Dansk Røde Kors tilbyder at våge i den sidste, 
svære tid.

Vi er modne og erfarne mennesker, der har den 
opfattelse, at intet menneske bør være alene i 
sin sidste stund.
Som frivillige hjælpere tilbyder vi udelukkende 
nærvær, omsorg og tryghed.

Vågetjenesten erstatter ikke den professionelle
sygepleje.

Der kan gøres brug af vågetjenesten i dag-, 
aften- og nattetimerne i de sidste døgn af den 
døendes liv.

Der er indgået samarbejdsaftale med både 
Sygehus Lillebælt og Vejle Kommune, der 
ønsker at gøre brug af vågetjenesten på 
kommunens plejehjem og til døende i eget 
hjem.

Hvad laver vi?

Vågetjenesten yder menneskelig støtte gennem 
f.eks.

 At være til stede, hvis der ikke er 
pårørende

 At skabe ro omkring en alvorlig syg
 At trøste og berolige i den sidste tid
 I de sidste døgn at aflaste familier, der 

har passet den døende hjemme.

Kort sagt: At gøre det, som de pårørende ellers 
ville kunne gøre.

Målet er at være med til at mindske ensomhed 
og usikkerhed.

De frivillige i vågetjenesten har naturligvis 
tavshedspligt.

Det er gratis at få vågetjenesten ud.

Dansk Røde Kors´ principper

Vågetjenesten er som alle i Røde Kors omfattet 
af de 7 principper, som Dansk Røde Kors bygger 
på:

 
Medmenneskelighed

Upartiskhed

Neutralitet

Uafhængighed

Frivillighed

Enhed

Almengyldighed

Vi ønsker som vågetjeneste at udvise respekt 
for det enkelte menneske i den givne situation.


