Èt skridt nærmere et hospice i Roskilde Amt

Det er tanken, at opstart af hospice skal ske i et veltilrettelagt forløb, hvor
lederen ansættes 3-4 måneder inden opstart. Øvrige medarbejdere ansættes
løbende, alt imens planlægning, uddannelse, træning og fastlæggelse af
procedurer finder sted. Hospice forventes i fuld drift 12 måneder efter opstart.
Støtteforeningen ser det herefter som sin opgave fortsat at tilbyde frivillig
hjælp og støtte til hospice, herunder blandt andet til praktiske hverdagsopgaver,
til organisering af samtalegrupper for pårørende, arrangement af kulturelle
aktiviteter samt til fundraising. Men meget mere om dette senere.

Projekt om hospice er udarbejdet
Formand for Kommuneforening håber, at amtet kan gå ind i projektet

Udarbejdelsen af et konkret skitseforslag bringer nu Hospice Roskilde Amt
Støtteforening og dennes medlemmer et skridt nærmere målet: etablering af
et hospice i nært samarbejde med sundhedsområdet i Roskilde Amt - ikke som
alternativ, men som et supplement til amtets sundhedsvæsen.
Skitseforslaget tager udgangspunkt i ønsket om at
skabe så hjemlige omgivelser for den uhelbredeligt
syge eller døende som overhovedet muligt. Med reel
mulighed for at vælge ro og privatliv eller fællesskab
efter eget behov. Målet er maksimal fleksibilitet i tilbud
for beboere, familie og pårørende.
Projektet, der er udarbejdet i samarbejde med OKFonden og Arkitektfirmaet Johansen & Partnere, indeholder:
• Idé og baggrund for hospice
• Oplæg til udformning af hospice på alternative beliggenheder
• Indretning af hospice
• Daglig drift af hospice
• Samlet anskaffelsessum for hospice
Den samlede investering for et hospice vil i henhold til beregningerne beløbe
sig til ca. 24,3 millioner kroner.
Til orientering har vi i øvrigt vedlagt en brochure, som i korte træk beskriver
projektet.

Således lød overskriften på en artikel i
Dagbladet den 22. januar 2003. I artiklen, som beskriver skitseforslaget fra
Hospice Roskilde Amt Støtteforening,
udtrykker borgmester Poul Arne Nielsen,
formand for Kommuneforeningen i
Roskilde Amt, håb om at amtet vil gå ind
i projektet, som han mener rummer
utroligt gode muligheder. “Det enkelte
menneskes sidste levetid kan på denne
måde gøres mere trygt og værdigt. Der
skabes rum og tid omkring den enkelte,
ligesom trygheden i denne periode er
uvurderlig,“ siger Poul Arne Nielsen.

I Hospice Roskilde Amt Støtteforening er vi glade for den positive modtagelse
af projektet, og er i gang med næste fase:
• Fremskaffelse af den nødvendige kapital
• Identificering af egnet grund, centralt placeret i Roskilde Amt
• Etablering af driftsgrundlag
Vi vil fremover løbende orientere vores medlemmer, som i sidste ende er
altafgørende for det positive resultat - som beviset på den reelle opbakning
bag et hospice i Roskilde Amt.

