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Velkommen til et nyt Hospice-år !
Af Alf Mulnæs
formand for støtteforeningen
Så kan vi igen ønske hinanden et
godt nytår! Og alle, der er engageret
i hospice-bevægelsen, har vel en
forhåbning om, at det bliver et rigtig
godt hospice-år! Et år, hvor hospicesagen får sit gennembrud i Danmark, 
og hvor omsorg ved livets afslutning
får den plads i vort samfund, som vi
skylder samfundets svageste – de
uhelbredeligt syge og døende
mennesker.
Året, der gik, har været godt for vor
støtteforening. Vi kan se tilbage på et
år med mange og velbesøgte møder
og arrangementer over hele Roskilde
Amt. Opbakningen fra amtets
borgere har aldrig været så højt som
nu, hvor vi har over 700 mennesker
på medlemslisten. Roskilde Amt har
støttet foreningen med et flot tilskud
til det frivillige arbejde. De initiativer,
bestyrelsen har taget vedr. den
frivillige indsats, er blevet godt
modtaget af foreningens
medlemmer.



i 2004 et højdepunkt – både
hvad angår hospiceforeningers medlemstal og de
mange positive artikler og
indlæg i medierne
Politikere, som igennem de
seneste 3 år har ”følt sig frem”
på hospice-området, nåede
omsider frem til en erkendelse
af, at der skal lovgives på dette
område, og at statstilskuddet
til nye hospice-initiativer skal
øges kraftigt
De etablerede hospicer i
Danmark har gjort en
enestående positiv indsats til
støtte for det hidtil højeste
antal syge og døende
mennesker

Landsforeningen Hospice Forum
Danmark fik sit gennembrud i 2004.
Det betyder bl.a., at organisationen
nu bliver taget med på råd af staten
og øvrige sundhedsfremmende
foreninger. En stor indsats er
lykkedes på det opinionsdannende
Men året har også været
felt – og i relation til de lokale
skelsættende for hospice-sagen i den hospice-projekter og de etablerede
øvrige del af Danmark.
hospicer. Desuden har samarbejdet

Den folkelige opbakning nåede med Kræftens Bekæmpelse,
2

sygeplejersker er Sankt Lukas Hospice
blevet meget efterspurgt. I dag må
man sige nej til 60 % af dem, der
ønsker at få en plads.
Antallet af værelser er udvidet til 12,
hvoraf én plads står tom – den bruges
som pårørendeværelse. Patienterne
kommer fra hele Danmark.
Indlæggelsestiden er i gennemsnit 20
dage. Hver patient har sit eget værelse,

med bad og toilet. Der er fælles
opholdsstue, patient- og
pårørendekøkken, spisestue og
stillestue. Det fælles badeværelse har
sin egen intime stemning med mange
levende lys og fine dufte.

som er uddannelsesleder og ansvarlig
for det frivillige arbejde, som er en
vigtig del af hospice og det særlige
udgående arbejde, hjemmehospice. Vi
møder også Eva Sassædi – en af de
frivillige medarbejdere.
Der er ro, smukt, levende lys, dejlige
lyse rum, smukke møbler og ingen
hvide kitler. Jeg oplever en varm
atmosfære, hvor velbefindende for
patienterne er i højsæde. Pårørende
kommer og går, selv en lille hund går
rundt. En smuk skulptur står i
afdelingen, den er lavet af en patient. I
stillerummet er mosaik-vinduer
udarbejdet af en finsk kunstner.
Rummet er beregnet til fordybelse –
men også som et ”frirum”.

Efter at have set patientafdelingen, går
vi ovenpå, hvor der er tid til
information over en kop kaffe.
Vi hører om hvordan hospice er
Mine indtryk fra et spændende besøg opstået, lidt om tidshorisonten og
dagligdagen – både for ledelsen og de
Det er første gang, jeg skal se et
frivillige medarbejdere. Vi hører om
hospice indefra. I løbet af dagen går
hjemmehospice, om ”mødestedet”,
der mange tanker gennem mit hoved. som er en café der ligger ude på
Det er med ydmyghed jeg møder op
området, og som også kan bruges af
hos Tove til en kop kaffe, inden vi
patienter og pårørende fra hospice.
fælles kører mod hospice. Her samles
vi i Lukas Stiftelsens ærværdige
Eva Sassædi fortæller om sit
portbygning, hvorfra vi bliver guidet til engagement som frivillig medarbejder.
hospice.
Det sker med varme og glæde –
informativt og lærerigt. Man tænker
Her bliver vi modtaget af Søster Marie, spontant: Det må være en stor gave, at
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Mødet den 1.11.2004 på Amtsgården i Roskilde
Med Hospice Sjælland og Støtteforeningen som arrangører afholdtes et
møde på Amtsgården i Roskilde med overskriften ”Omsorg i hjemmet ved
livets afslutning”
Amtsrådsmedlem Christian Wedell-Neergaard bød velkommen og gjorde
rede for hospiceprojektet og Roskilde Amts velvillige holdning til
etableringen og den dermed forbundne driftsaftale.
Han oplyste kort at licitationen var afholdt, at priserne var tilfredsstillende,
så der kunne forventes en snarlig igangsætning af byggeriet og at åbningen
af Hospice Sjælland kunne forventes til okt./nov. 2005.
Læs mere om mødet på støtteforeningens hjemmeside:

Foreningen for Palliativ Indsats og
Dansk Selskab for Palliativ Medicin
givet meget gode resultater. I Hospice
Forum Danmark er vi klar til at støtte
aktivt de mange nye hospiceinitiativer, der i disse måneder ser
dagens lys rundt om i landet.

Vort eget hospice-projekt, Hospice
Sjælland, er nu nået så langt, at vi alle
kan se frem til nogle meget konkrete
resultater i løbet af 2005. Læs mere
herom på de følgende sider.
Der er således god grund til, at vi her
ved årets begyndelse ønsker

Omsorgsarbejde
i Vallø kommune.
Af Aase Berthelin, leder af Sundhedsafdelingen i Vallø Kommune

Det frivillige hospice-arbejde
Indtryk fra et besøg på Sankt Lukas Hospice
af Jeanne Jakobsen, kontaktperson for Hospice Sjælland Støtteforening
Onsdag den 1. december deltog jeg i
støtteforeningens besøg på Sankt
Lukas Hospice i Hellerup. Det er
Danmarks første hospice, der åbnede
i oktober 1992. Forud havde en
tværfaglig gruppe havde arbejdet
med tanken gennem 15 år – bl.a. på
grundlag af viden og erfaring fra
England. I 1979 afleverede gruppen
en rapport med et forslag til projekt,
som det dog ikke var mulig at
gennemføre.
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Fra vision til virkelighed
I 1983 blev projektet taget op igen
med kontakt til det politiske niveau.
Her var man bekymrede for tanken
om at samle døende på ét sted – et
såkaldt ”dødshospital”. Men der blev
arbejdet videre – bl.a. inspireret fra
andre lande. Endelig i 1992 lykkes
det at starte Danmarks første
hospice på Sankt Lukas Stiftelsen
med 10 sengepladser.
I de mellemliggende 12 år er der sket
meget. I kraft af et stort engagement
fra de mange dygtige hospice-

Den sidste tid i hjemmet set med
hjemmeplejens øjne.
Den kommunale hjemmepleje har i
følge Den Sociale Lov og Lov om
hjemmesygepleje en forpligtigelse til
at yde pleje, smertelindrende
behandling og professionel omsorg til
borgere, der ønsker at forblive
hjemme den sidste tid af et ofte langt
og kompliceret sygdomsforløb.
Et af Vallø Kommunes
sundhedspolitiske mål er at sikre
borgere, der lider af en uhelbredelig
sygdom, og deres pårørende en
værdig afslutning af et livsforløb.
Nedenstående artikel er en
beskrivelse af, hvilke overvejelser,
forudsætninger og professionel
indsats, der skal til for at en

kommunes hjemmepleje/døgnpleje
kan etablere et hospicetilbud i
hjemmet, til borgere i terminale
plejeforløb.
Der skal etableres tryghed og
værdighed omkring det terminale
plejeforløb.
En af sundhedspersonalets
væsentligste opgave i et terminalt
plejeforløb er at sikre, at borgeren og
dennes pårørende får oplevelsen af
tryghed, værdighed og livskvalitet den
sidste tid i hjemmet.
En forudsætning for dette er, at
personalet har et professionelt
menneskesyn og evner at udvise en
høj grad af
Fortsættes på side 4
indlevelsesevne,
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Den faglige indsats skal organiseres forløbet kan det også være
og planlægges, så den opleves som nødvendigt at etablere en fast
en sammenhængende indsats.
vagtordning, enten som støtte til de
pårørende eller fordi der ikke er
Hjemmesygeplejersken har en
pårørende til at være til stede.
meget væsentlig rolle i et terminalt Plejen og omsorgen skal varetages
plejeforløb. Hun har ofte kendt
og koordineres professionelt.
familien gennem en længere
periode og
Det er en fordel, at
har kunnet opbygge en tillid hos den hjemmesygeplejersken inddrages på
syge og hos familien, således at der et tidligt tidspunkt af
kan ydes den nødvendige hjælp og terminalforløbet, så der er mulighed
støtte i sygdomsforløbet.
for, i samarbejde med borgeren og
dennes familie, at tale
Det hænder dog jævnligt, at
sygdomsforløbet igennem, samt at
henvendelse om hjælp og støtte
få klarlagt familiens forventninger til
først kommer sent i et
hjemmeplejen og den praktiserende
sygdomsforløb, især hos personer
læge, og få etableret det
der i en tidlig alder bliver ramt af en nødvendige samarbejde med den
alvorlig sygdom, ofte en
praktiserende læge og sygehuset.
kræftsygdom. Henvendelsen kan
Ved de første samtaler i hjemmet
komme fra sygehuset i forbindelse med borgeren og dennes familie er
med, at borgeren ønsker sig
det optimalt, hvis både den
udskrevet for at få den sidste tid i
praktiserende læge,
hjemmet, eller fra den
hjemmesygeplejersken og evt.
praktiserende læge, som vurderer at smerteteamet kan deltage, ikke
der er behov for hjælp i hjemmet.
mindst for at kunne give oplysning
Pårørende kan også kontakte
om, hvilke professionel og
hjemmesygeplejen eller henvende eventuelle økonomiske støtte, der
sig for at søge plejeorlov. I disse
kan ydes fra kommunens og fra
tilfælde skal indsatsen og eventuelle lægelig side. Som regel er det dog
hjælpemidler m.v. kunne etableres hjemmesygeplejersken, der
med kort varsel, gerne samme dag igangsætter hjælpen og støtten i
eller dagen efter, uanset tidspunkt hjemmet, og
på døgnet, weekend eller
hjemmesygeplejersken, der har den
helligdage. I den afsluttende del af
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f.eks. at sikre en åben indlæggelse
på sygehuset eller indlæggelse på
hospice.
Hvis det lykkes at få
forventningerne til at stemme
overens med virkeligheden, øges
trygheden for både den syge og de
pårørende, hvilket medvirker til at
give den syge og dennes familie
energi og overskud til at være
sammen i nuet, og ikke spilde
energi på at være bekymret for
tiden der kommer.
Hjemmesygeplejersken skal i hele

Som en del af den kristelige
omsorg kan den lokale sognepræst
være en meget væsentlig
samarbejdspartner. Det kan i nogle
tilfælde være sundhedspersonalets
opgave at sikre, at den syge og
dennes pårørende støttes i at få
knyttet kontakten til den lokale
præst, hvis det er deres ønske.
Mange oplever en angst for at se
døden i øjnene, og derfor kan en
åbenhed og en trøst give den fred
og værdighed der skal til, for at få
sagt farvel.
Et professionelt farvel.

Omsorgsarbejde i Vallø Kommune
fortsat fra side 5

forløbet kunne bevare sit
professionelle overblik, faglighed
og medmenneskelig omsorg. En
forudsætning for dette er, at der
skabes rum til faglig kollegial støtte
og supervision, således at
sundhedspersonalet ikke bliver en
integreret del af familiens sorg og
smerter.

Et terminalt plejeforløb er som
regel et plejeforløb, hvor det
tilknyttede personale og familien
får et tæt personligt forhold i en
periode. Det er derfor meget

Åndelig omsorg
En af de mere personlige og stærke
professionelle opgaver er at støtte
både den døende og de pårørende
i at få sagt farvel på en sådan
måde, at de pårørende
efterfølgende kan komme videre.

væsentligt, at man får sagt
ordentligt farvel til hinanden, efter
at døden er indtrådt. I
Sundhedsafdelingen er der derfor
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landspolitiske engagement, hvor kommende år. Kontingentet er
omsorgen ved livets afslutning er fastholdt i forhold til i fjor: 75,en højt prioriteret mærkesag.
kr. for enlige og 100,- kr. for
ægtefæller/samboende. Sidste år
Støtteforeningen skal derfor
syntes der at have været et
vælge ny formand, når vi mødes problem med girokortet. Mange
til årsmøde og generalforsamling fik ikke betalt i løbet af foråret,
den 10. februar. En enig
hvorfor vi sendte en rykker ud i
bestyrelse indstiller vor
løbet af efteråret. Den var der
nuværende næstformand,
mange, der reagerede på. Derfor
direktør Poul Jensen, Gadstrup, en tak til alle, der fortsat støtter
som foreningens formand. Jeg vil vores sag.. Også en stor tak til
ønske foreningen og ham lykke
alle de mange, der i løbet af året
og fortsat fremgang med denne har bidraget ud over
gode sag - til støtte for de
kontingentet!
allersvageste i vor del af
Til gengæld har vi også måttet
samfundet - mennesker ved
konstatere, at en hel del ikke
livets afslutning - og deres
reagerede på vor
pårørende!
efterårshenvendelse. De er så
strøget af medlemslisten. Hvis
Med venlig hilsen
nogen føler sig uretfærdigt
Alf Mulnæs
strøget, sender vi gerne et
girokort igen.
________________________

Medlemsoplysninge
r
Af Reginald Hansen, Kasserer og
sekretær
Med dette nummer af
nyhedsbrevet følger et
giroindbetalingskort for det
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I sidste nummer nævnte vi, at vi
ville undersøge mulighed for at
betale via PBS. Vi fik ingen
reaktion på den meddelelse.
Desuden er der så meget
administration forbundet
dermed, at vi har droppet den
tanke. Måske kan det tages op til
overvejelse igen på et senere
tidspunkt.
Tilsvarende forespurgte vi, om

koordinerende rolle i plejeforløbet,
og sikrer at der ydes en
sammenhængende professionel
indsats. Det er herved også ofte
hjemmesygeplejersken, der vurderer
hvilken indsat der er vigtig og på
hvilket tidspunkt, og tager initiativet
når de forskellige tilbud skal sættes
ind.

fortælle om sygdomsforløbet, hvilket
de som regel har meget brug for.
Dialogen giver samtidig det
professionelle team mulighed for at
vurdere, hvilke ressourcer familien
selv har til at takle den svære
situation. I de løbende samtaler er
der også mulighed for at støtte og
opmuntre familien til at træffe
realistiske valg, hvilket er med til at
Der skal være rum og tilbud om en sikre, at den sidste tid forløber som
åben og løbende dialog mellem den den syge og dennes familie ønsker

syge, de pårørende og
sundhedspersonalet.

det.
Erfaringerne viser, at der kan være
tilfælde, hvor det rigtige valg ikke er
Dialogen med borgeren og de
at forblive hjemme, derfor skal
pårørende skal prioriteres højt i hele sygeplejersken og lægen være parate
det terminale forløb. Den syge og de til at formidle og arrangere
pårørende får herved mulighed for at alternative
tilbud,
Fortsættes på side 9
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Årsmøde og generalforsamling 2005
Støtteforeningen indbyder hermed til årsmøde og generalforsamling 2005.
Tid:
Mandag den 7. februar kl. 19.30
Sted: Jakobskirken, mødelokalet, Astersvej 11, Roskilde
Program:
Årsmødetale
ved formanden for Hospice Forum Danmark, virksomhedsrådgiver Ole Bang,
Aalborg: ”Hospice-bevægelsen i dag og i morgen – fra vision til virkelighed”
Orientering om status vedr. etablering af Hospice Sjælland i Roskilde
ved den selvejende institutions bestyrelse
Pause (forfriskninger kan købes)
Generalforsamling ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2006
5. Indkomne forslag :
5.1. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
Nuværende tekst:
Hospice Sjælland har som værdigrundlag
det kristne livs- og menneskesyn, men vil
fuldt ud respektere, at patienter har en
anden eller ingen religiøs orientering.

Fremtidig tekst:
Hospice Sjælland Støtteforening har - i
lighed med Hospice Sjælland - som
værdigrundlag det kristne livs- og
menneskesyn, men vil fuldt ud respektere,
at patienter har en anden eller ingen

A.
Ændring af § 1, stk. 3 således:
B. Ændring af § 2, afsnit 3: Nyt pkt. 8 indføjes med følgende tekst:

Valg af 1 medlem til Hospice Sjællands bestyrelse. (valgperiode 2 år).
(Nuværende pkt. 8 og 9 ændres til pkt. 9 og 10.)
5.2. Andre forslag
6.
Valg af formand
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8.
Valg af revisor og revisorsuppleant
9.
Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være foreningens formand i
hænde senest den 30. januar.
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Med venlig hilsen – og vel mødt!

Hospice Aktiviteter
i foråret 2005
Tirsdag den 7. februar
Jacobskirken i Roskilde.
Hospice årsmøde.
Dagsorden på side 6

Torsdag den 17 februar kl.
19.00 Østergadecentret i Hvalsø
Møde i samarbejde med Ældre
Sagen i Hvalsø
Formanden for Støtteforeningen,
Alf Mulnæs og en sygeplejerske,
der arbejder på et Hospice,
fortæller om Hospicesagen.

Mandag den 7. marts kl. 19.00

Stafetten skal gå videre!
Når vi mødes til generalforsamling
mandag den 7. februar er det ca. 3
år siden, foreningen blev stiftet.
Som initiativtager var det dengang
naturligt for mig at sige ja til
formandsopgaven. Siden er det
gået hurtigt fremad med at
realisere visionerne om et hospice
i Roskilde Amt. Det skyldes ikke
mindst en række ildsjæle i
foreningens bestyrelse - og senere
i den selvejende institution. Derfor
kan vi nu glæde os over, at vort
eget hospice kan komme i gang i
løbet af dette år.

på Gnisten i Gadstrup.
Møde for
kommunekontaktpersonerne

I mellemtiden er jeg personligt
blevet stærkt engageret i
landsorganisationen Hospice
Torsdag den 10. marts kl. 14.00 Forum Danmark. Det er et stort
ønske for mange, at behovet for
Aktivitetscentret i Solrød.
hospice-pladser bliver tilgodeset Møde i samarbejde med Ældre
ikke blot i Roskilde Amt, men over
Sagen i Solrød.
hele landet. Hospice Forum
Formanden for Støtteforeningen
Danmark har arbejdet støt hen i
samt hospicesygeplejerske Pia
mod, at der etableres et
Marcher fortæller om
selvejende hospice i alle amter.
Hospicesagen og livet på et
Efter en sej indsats i 3-4 år ser
hospice.
dette nu ud til at kunne blive en
realitet i løbet af få år.
Jeg har derfor besluttet at
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