
 

 

Fakta om TrygFondens Familiehus ved Aarhus Universitetshospital 
 
I 2009 indgik Regionsrådet i Region Midtjylland en aftale med TrygFonden om finansiering af byggeriet af TrygFondens Familiehus. 
Familiehuset er for alle familier med langtidsindlagte børn på Aarhus Universitetshospital.  
Fonden "De Små Glæder" blev hovedsponsor på inventar til huset og Kræftens Bekæmpelse var ved opstarten underskudsgarant for driften af 
huset de første år.  
Den 30. maj 2012 åbnede Trygfondens Familiehus med officiel deltagelse af HKH Kronprinsessen 
 

• Se video fra begivenheden  
(www.trygfondensfamiliehus.dk/indvielse) 

 
Alle tal er fra 2016:  

Beboere og belægning 

 
• 327 familier har i kortere eller længere tid boet i TrygFondens Familiehus. 
• Der har været 541 indflytninger. Mange familier har med andre ord gæstet familiehuset af flere omgange. 
• Længste ophold i en samlet periode er 113 overnatninger. 
• Kræftramte familier tilbringer årligt mellem 50 - 150 overnatninger i TrygFondens Familiehus. 
• Belægningsprocenten var i 2016 85 % 

Geografi  

 
Andel af patienter og familier der kommer fra: 
 
Region Nordjylland  25 % 
Region Midtjylland  40 % 
Region Syddanmark  20 % 
Region Sjælland  12 % 
Region Hovedstaden      2 % 
Udland       1 % 
 
Grafikken til højre viser patienternes bopæle fordelt på regioner.  
 
 



 

Frivillige 2016  

Frivillige hænder er i høj grad med til at få hverdagen  
til at fungere i TrygFondens Familiehus. På skift hjælper  
de med praktiske gøremål og forskellige aktiviteter. 
 
Antal frivillige        54 
Antal frivillige timer  2680 
Gennemsnit/timer pr måned    223 
Gennemsnit/timer pr uge       51.5 
Frivillig havemand timer     101  
Frivillig frisør timer       88  
Frivillig massør timer       12 
Frivillige timer på børnekræftafdelingen      245 
 
Frivillige timer i 2016 i alt  3126 

 

 

'Skæve' tal fra TrygFondens Familiehus 

I 2016 var huset rammen om: 
  

• 625 nemme måltider 
• 2600 lune boller 
• 150 hjemmebagte kager 
• 500 leverede pizzaer  
• 15.260 kopper kaffe 
• 2500 gange kørte vaskemaskinen  
• 3600 børnetegninger 
• 3000 udlån af familiehusets DVD-film 
• 1650 udlån af familiehusets PS-spil 
• 3.120 toiletruller 
• 13.000 spritklude 
• 3200 pakker vådservietter 

Læs mere om livet i TrygFondens Familiehuse  
(www.trygfondensfamiliehus.dk/Livet-i-familiehuset) 

 

Kontaktoplysninger 

• Næstformand i regionsrådet Anders Kühnau, tlf. 2360 2768 

• Daglig leder af TrygFondens Familiehus, Vinni Stenholt,  
tlf. 3092 2304 / vinnsten@rm.dk /    
www.trygfondensfamiliehus.dk 

• Pressechef i TrygFonden, Karen Bøgedal, tlf. 3056 3432 / 
kb@trygfonden.dk / www.trygfonden.dk 

• Sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, Inge 
Pia Christensen, tlf. 7846 2333 / inge.pia.christensen@rm.dk / 
www.auh.dk 

• Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer 
www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer 


