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Støt Hospice-sagen
- for bedre omsorg ved livets afslutning!

Smukke kort

Hvordan gik 2009?
På Støtteforeningens vegne vil jeg
ønske alle et rigtig godt nytår med
ønsket om, at det nye år må bringe
gode oplevelser for alle. Samtidig vil
jeg benytte lejligheden til at takke
for, at I støtter hospicetanken ved
medlemskabet af vores forening.
Uden den ville vi jo ikke være her!

til fordel for beboerne på Hospice Sjælland

den frivillige indsats, som
frivilligkoordinator Grethe
Lundberg Andersen står for. Dette
samarbejde betyder, at penge til
dette formål kan frigives hurtigt og
ukompliceret til glæde for alle
involverede.

Som nævnt i sommerens
nyhedsbrev var vi med ved
Sundhedsdagen, og det var en god
oplevelse for de, som deltog.
I løbet af efteråret har der været
Vi har haft et rigtig godt samarbejde afholdt flere arrangementer på
i bestyrelsen, og det er mit indtryk, Hospice Sjælland. I slutningen af
at alle kan lide at komme til
september måned var der
møderne. Vi har stor åbenhed i
høstmarked med mange spændende
vores drøftelser på møderne,
boder og stort fremmøde.
hvilket også er en forudsætning for,
at arbejdet udvikles og ikke blot
Den 4. november var der besøg
fortsætter som hidtil. Vi har
af Leif Davidsen, som fortalte
bestræbt os på at fortsætte de gode spændende og interessant om sit
initiativer men har også talt om nye arbejde med udgangspunkt i den
muligheder.
I det forløbne år har bestyrelsen
holdt 5 møder – januarmødet i
2010 indbefattet.

bog:
Vi har til vores møder inviteret
hospicechef Lise-Lotte Andersen og efter
formanden for Hospice Sjællands
bestyrelse, Peder Kjærsgaard, for at
fortsætte og styrke det gode
samarbejde.
Det er vores opfattelse, at dette er
lykkedes, og der er bl.a. etableret et
samarbejde vedrørende midlerne til
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seneste
”På udkig

Hospice Sjælland har i samarbejde med kunstmaleren Lars
Rasmussen fremstillet en række rosenkort. Disse sælges til fordel
for beboerne på Hospice Sjælland.
Når det er rosenkort, er det fordi kunstmaler Lars Rasmussen
under et besøg på vort hospice blev betaget af de mange roser i
blomsterbedene foran bygningerne. Og han udtrykker: ”Roser er et
levende symbol. De giver os mulighed for at berøre og videregive
vore følelser uden kluntede ord.”
Rosenkortene er nu fremstillet og samlet i æsker med 4 rosenkort
plus konvolutter.
Pris 160,00 kr.
Kortene kan købes ved henvendelse til hospicechef Lise-Lotte
Andersen, tfl.: 4676 2929 eller
Grønagers Grafisk Produktion AS, Per Schneider: ps@ggp.dk

Hemingway”.
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Et bestyrelsesmedlem ser tilbage

Hvordan er det at
være i Hospice
støtteforeningens
bestyrelse?

Det nye Hospice blev indviet 12.
juni 2006, et meget flot byggeri og
velfungerende. Der er altid dejlig
fredfyldt, når man kommer i huset,
selvom der er meget syge
mennesker. Dem møder vi også til
forskellige aktiviteter i huset, som
støtteforeningen er med til at
arrangere.

Jeg blev på opfordring af Alf Mulnæs De første bestyrelsesmøder blev
valgt ind i Støtteforeningens
holdt på skift i hjemmene, indtil det
bestyrelse i februar 2004.
nye hospice stod færdigt.
Bestyrelsen havde nedsat flere
Der skulle findes en grund til at
udvalg, men vi var 2 nyvalgte, som
bygge det nye hospice på. Det ville fik det forenklet. Vi syntes også, at
jeg gerne være med til og følge med dagsordenerne var for lange, og der
i byggeplanerne og byggeriet, som
var megen uenighed mellem
kom til at ligge ikke så langt fra
Støtteforeningens bestyrelse og
Trekroner station.
bestyrelsen for Hospice Sjælland.
Vi var ude at se, hvordan andre
Det blev dog bedre med tiden.
hospicer fungerede og hvad en
støtteforening skulle bruges til.
Jeg har været glad for de seks år i
bestyrelsen. Der har altid været en
Den første tid i bestyrelsen gik med god tone og der er blevet lyttet til
at arrangere møder rundt omkring i det, man har sagt. Det har været
kommunerne for at oplyse om det under tre forskellige formænd,
kommende hospice og at få
dygtige alle tre og mange behagelige
støttemedlemmer. Dem er der nu
bestyrelsesmedlemmer har jeg lært
ca. 750 af.
at kende.
På sundhedsdagen i august hvert år
har vi haft en stand på Hestetorvet.
Her fik vi delt mange foldere ud om
hospicesagen og snakket med rigtigt
mange rare mennesker.
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Nu vil jeg stoppe efter seks
spændende år i Støtteforeningens
bestyrelse og vil anbefale arbejdet til
en anden interesseret.

Som man vil kunne se på side 4, er
der årsmøde den 11. februar 2010.
Her siger vi farvel til vores
næstformand, Thomas Thomasen,
som har været med i bestyrelsen
fra begyndelsen. – Og inden da var
han med i arbejdet for at få
etableret Hospice Sjælland.

Thomas har nu ønsket at udtræde
af bestyrelsen, og vi siger ham en
varm tak for hans store indsats og
engagement i de forløbne år.
Lisbeth Molter Zenth
Formand for Støtteforeningen

Hospice under udvikling
Når hospicechefen skriver, at hospicetanken er
under udvikling, er det ikke for at deltage i en
debat om hospicetankens berettigelse. Med
udgangspunkt i enkelttilfælde kommer der i
Dagbladene fra tid til anden ønsker om en
hurtigere afslutning på livet. At komme på hospice
opfattes som en unødvendig forlængelse af plager.
Og som det fremgår af diagrammet er hospice det
sted, hvor livet afsluttes.
Men det er også blevet fortalt her i bladet, at
mange af beboerne er blevet sendt hjem igen efter
en tid blandt andet, fordi de har fået det bedre
med anden og ny medicinering. Denne behandling
kan nu også foregå i hjemmene. Her kommer så
ind, hvem der skal føre det medicinske tilsyn. Skal
det være egen læge, kommunens sundhedsafdeling,
nærmeste hospital eller skal det ske med
udgangspunkt i det hospice, der hjemsender. Det
bliver en politisk afvejning af økonomien.
Hospicerne vil uden tvivl være interesseret i at
følge deres beboere bl.a. af hensyn til deres
eventuelle tilbagevenden (se midterste søjle).
Reginald Hansen
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Godt nytår fra Hospicechefen.
Godt nytår til alle!
Det nye år 2010 bliver et
spændende år for hospicefeltet i
Region Sjælland.

idet der er en del mennesker, der
efter et kort ophold udskrives til
en tid hjemme eller på plejehjem så Hospice er ikke mere altid et
sted, hvor man afslutter sit liv.

Det Gode Hospice i Danmark Vi har i Regionen
To ”søsterhuse”
endnu ikke
åbner henholdsvis i er et program, der kan bruges som
mulighed for at
januar (Hospice
inspiration, opslagsbog og tjekliste
tilbyde en
”Svanevig” på
til planlægning af nye hospicer eller udkørende
Lolland) og i april
ved udbygning af allerede
funktion fra
(Hospicegården
eksisterende. Det handler om at få Hospice, der
”Filadelfia” i
rammer, indhold og behov smeltet kunne samarbejde
Dianalund), og så
sammen i en enhed, som både
med
har vi i regionen
menneskeligt, fagligt og
primærsektoren i
flere
arkitektonisk støtter op om de
kommunerne - det
Hospicepladser, end
mennesker, der skal bruge hospice. ønsker vi os meget
der først var tænkt;
- det ville styrke
men mon ikke vi får Programmet er udviklet i
mange forløb
dem anvendt? Det samarbejde med Realdania og kan
hjemme, både før
er mit indtryk, at
downloades fra deres hjemmeside. den syge kommer
der er mennesker
til Hospice og også, når man evt.
nok, der ønsker den sidste tid på
udskrives igen, det ville lette
et hospice, og nu bliver muligheden
overgangene for alle.
for det meget bedre.

De nye hospicehuse er bygget
efter samme koncept: ”Det gode
Hospice” men kommer til at
fremstå helt forskellige i udseende.
Hospicepladserne bruges i dag
langt mere fleksibelt end tidligere,
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Indbydelse til Årsmøde 2010
Torsdag den 11. februar 2010 kl. 19.00
i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, Roskilde
Støtteforeningens medlemmer indbydes hermed til årsmøde.
Programmet er som følger:
Velkomst ved formanden
Hilsen fra Hospice Sjælland v. hospicechefen.
Dagsorden for årsmødet ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Fomandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
Lisbeth Molter Zenth modtager genvalg
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg er:
Thomas Thomasen – ønsker ikke genvalg
Ingelise Møller – modtager genvalg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Årsmødet slutter med kaffe og kage.

Vi ønsker de to nye huse hjertelig
velkommen og ser frem til
samarbejdet med dem.

Som sædvanlig regner vi med en årsmødetaler, men da der endnu ikke er
endeligt tilsagn, vil navn og emne blive oplyst senere

Lise-Lotte Andersen
Hospicechef,
Hospice Sjælland

Lisbeth Molter Zenth
formand

5

