
VÅGETJENESTEN 

i Løsning 
 

Et samarbejde mellem  

Løsning Plejecenter, Løsning Kirke og  

Hedensted Kommune 

 

VÆRD AT VIDE  



Vågetjenesten i Løsning er et samarbejde mellem  

Hedensted Kommune, Løsning Plejecenter og Løsning 

Kirke.  

Vågekonerne yder medmenneskelig støtte gennem tilste-

deværelse hos den døende, hvis der ikke er pårørende. 

Vågekonerne kan også aflaste familien i den sidste tid. 

 

Som vågekone: 

 Er du til stede på den døendes præmisser. 

 Løser du opgaver, som en pårørende ellers kunne 

 være behjælpelig med, f.eks. at række vand, eller 

 rette en pude. 

 Giver du tryghed, ro, nærhed og omsorg. 

 Kontakter du personalet, hvis der sker ændringer i 

 vedkommendes tilstand. 

 Overlader du altid de faglige vurderinger og pleje til 

 det uddannede personale. 

 Som vågekone vil du typisk være der 2-4 timer med 

 mindre andet aftales. 

 Arbejder du frivilligt. 

 Bestemmer du selv omfanget af hjælpen du yder. 

 Overholder du tavshedspligten. 

 Modtager du ikke gaver, penge eller arv fra den dø-

 ende eller dennes pårørende. 

 Har du selv en ansvars- og ulykkesforsikring som 

 dækker, mens du er frivillig hos os. 

 Hedensted Kommune kræver ren straffeattest når 

 man skal sidde som vågekone. Det gøres nemmest 

 ved at gå ind på Borger.dk med NemId, eller ved at 

 rette direkte henvendelse til Hedensted politi og 

 medbringe legitimation.  

 Attest afleveres derefter til Randi Hummelmose. 

 
 

Vi kan tilbyde: 
 Introduktion til at være frivillig i en vågetjeneste. 

 To årlige møder med inspirationsoplæg og samvær 

 med øvrige frivillige. Her er der også muligheder for 

 at dele oplevelser fra det frivillige arbejde. 

 Gratis kaffe/te mens du er vågekone. 

 Har du brug for evaluering efter vagt, er det mulig 

 med vagthavende personale. 

 

Vil du vide mere: 

Kontakt vågetjenestens koordinator:  

Bente Sørensen, 61 18 90 07 

eller 

sognemedhjælper Randi Hummelmose,  

51 16 09 60 

randi.hummelmose@lafnet.dk 

 

Aktivitetsmedarbejder ved  

Løsning plejecenter, Karin  

Rasmussen: 24 64 25 70 

 

Som vågekone har du 

en stor værdi, og din 

indsats for en værdig 

afsked med livet er 

uvurderlig for den   

døende og dennes  

pårørende 
 

mailto:randi.hummelmose@lafnet.dk

