Niels har i forbindelse med
hospiceprojektet været i tæt kontakt
med mange af livets barske realiteter,
men også det livsbekræftende har
fået plads. Og han oplever at
Johansen & Partnere er blevet en
integreret del af projektet. ”Vi har
fået det så meget ind på nethinden,
at det er blevet en del af os. Ikke ud
fra en økonomisk vurdering, men
fordi vi er kommet så langt ned i den
problemstilling, at det må vi følge til
dørs.”
På tegnestuen på Maglekildevej i
Roskilde, hvor Johansen & Partnere i
dag består af 10 mennesker, er et
generationsskifte langsomt undervejs.
”Der kommer 3 unge mennesker ind.
Om fem-seks år sparker de mig ned
ad stolen og så må vi finde ud af om
jeg kan komme lidt eller jeg skal blive
væk” siger Niels med et skælmsk smil,
alt imens fuglene kvidrer højlydt i
haven og den ene hund giver et lille
bjæf.
Forinden har han dog et
hospiceprojekt at fuldføre. Meget
gerne med kig til skov og eng. Men
helt sikkert som grobund for
livskvalitet og gode minder.
___________________________Nyt

fra

Hospice Forum Danmark
Hospice Forum Danmark er den
landsdækkende
paraplyorganisation for hospicesagen, som også vor støtteforening
er tilknyttet.
Der afholdtes årsmøde og
generalforsamling den 10. maj i
Odense med næsten 100
delegerede. Her oplyste
formanden, virksomhedsrådgiver
Ole Bang, Slagelse, at foreningen
tæller i dag 14 AKTIV-medlemmer
(lokale støtteforeninger og
selvejende hospicer (en fremgang
på 5 siden september 2002). Bag
Aktiv-medlemmerne står tusindvis
af medlemmer i de lokale
støtteforeninger rundt om i landet,
hvilket giver mening og perspektiv.
Foreningen arbejder for at fremme
hospice-sagen bl.a. ved at skabe
politisk opbakning til denne, støtte
det hospice-forberedende arbejde i
de enkelte amter og bistå de
selvejende hospicer med
markedsføring og udbredelse af
kendskabet til hospice-filosofien.
Hele formandens beretning kan
læses på hjemmesiden
www.hospiceforum.dk
På generalforsamlingen blev to
medlemmer fra vor støtteforening
knyttet nærmere til arbejdet på
landsplan. Alf Mulnæs blev valgt
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Efterårets aktiviteter som indstik
Næste nyhedsbrev forventes udsendt efter årsskiftet 2004

Nyt fra formanden:
Vi nærmere os nu
målstregen
For at fremme etableringen af flere
hospicepladser afsatte regeringen på
finansloven 2003 20 millioner kroner.
Her i august måned vil de første
ansøgninger blive behandlet og de
første penge kan udbetales, hvilket vil
betyde flere hospicepladser.

Hvad med vores projekt her i
Roskilde Amt?
Vi arbejder på højtryk for at få skabt
et grundlag, så vi kan komme med i
næste runde, og håber inden den 20.
oktober, som er sidste frist for at få
andel i de afsatte midler, at have et
driftsgrundlag på plads. Et af de krav
regeringen har stillet for at få andel i
de 20 millioner kroner, er et
driftsgrundlag for det hospice, der
søges tilskud til.
Vi har derfor i støtteforeningen sat
alle sejl til for at få skabt det
nødvendige driftsgrundlag. Vores
vigtigste samarbejdspartner er på
dette felt Roskilde Amt, som vi i
øjeblikket forhandler med. Ender
disse forhandlinger med et positivt
resultat, hvilket vi har stor tillid til at
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de gør, vil det betyde, at vi kan
opnå et etableringstilskud på op til
6 millioner kroner, og den endelige
planlægning for byggeriet kan
påbegyndes.
Vi arbejder i øjeblikket efter en
tidsplan, hvor ibrugtagningen vil
kunne ske i efteråret 2005. Hvis
denne tidsplan skal holde, må vores
forhandlinger med Roskilde Amt
være afsluttet med positiv resultat i
løbet af et par måneder, og
amtsrådet skal give os det endelige
tilsagn om et driftsgrundlag senest
den 20. oktober 2003.

Hvor skal hospicet så ligge?
Et spørgsmål vi i bestyrelsen ofte
bliver stillet.
Vi har endnu ikke lagt os endelig
fast, men arbejder i øjeblikket på at
få afklaret, om der er mulighed for
at købe en grund på arealerne
omkring Sct. Hans Hospital. Vi har
blandt andet rettet henvendelse til
Hovedstadens Sygehusfællesskab
og Roskilde Amt for at få afdækket
de muligheder, der ligger i dette
område, men også andre
muligheder er åbne.
I modsætning til de allerede
eksisterende hospicer er

fortsætter han hurtigt. ”Er du
uhelbredeligt syg og skal dø kan du
få lindring på hospitalet, men der er
ikke dén ro og dét miljø.” Niels

tænker sig om. ”- og dén optimisme
for dem, der bliver efterladt. Det er
dem, der bliver tilbage, der sidder
med minderne, og derfor er det så
utroligt vigtigt, at de får en
oplevelse de kan komme videre på.
Og samtidig sidder der et stort
netværk af folk, der har haft det tæt
inde på livet, som jo kan hjælpe
hinanden videre. Vi gik alle sammen
fra Kamillianergården som om vi
havde fået en åbenbaring. Det lyder
mærkeligt, men sådan var det.”
Hospice i Roskilde Amt
Niels er af den klare overbevisning,
at personalet på sygehus og
plejehjem, der har med døende at
gøre, yder en fantastisk indsats. ”De
burde alle sammen have en
præmie” siger han og fortsætter
”Men hvis vi vil videre må vi tage

det bedste fra begge steder og sige:
er det ikke noget vi skulle tage og
prøve? Alle kan jo se der er noget
sund fornuft i det og der findes jo
en masse mennesker der godt vil
være med. Bare se på
støtteforeningen i Roskilde Amt,
den er sørme stor, og det er jo alle
sammen folk som vil give en hånd
med for at gøre en forskel. Det
synes jeg er flot”
Johansen & Partnere har igennem
hele forløbet arbejdet tæt sammen
med såvel støtteforeningen som OK
Fonden, der var bygherre på
KamillianerGaarden i Aalborg, og i
dag driver dette hospice.
”Spørgsmålet var: hvad kan vi bruge
af positive ting og hvad kan vi gøre
bedre? Vi troede rent faktisk at vi
skulle lave stuer og en masse
gæsteværelser til de pårørende.
Men det viser sig, at der er et stort
ønske om at de pårørende kan være
inde på stuen, så vi laver vores
hospice ligesom en lille to-værelses
med et sengeafsnit og et
opholdsafsnit, hvor der kan redes
op. Som noget nyt har vi lavet
badeværelset så stort, at du kan få
en seng derind, så der bliver
mulighed for sengebadning. Der er
temmelig mange der har
knoglekræft og mange af dem har
simpelthen så skøre knogler, at det
er svært at flytte dem.”
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beskyttede boliger eller
seniorbofællesskaber, så gælder det,
at der skal noget lys ind, og det skal
være nogle boliger der er til at holde
ud, som du ikke bliver syg af at bo i.”
Niels taler hurtigere, da han
beskriver hvad han ser som en
alarmerende tendens til hurtige og
billige boligkvadratmeter på
bekostning af kvalitet. Herunder
livskvalitet for beboerne, hvor
dagslys er et helt centralt element
for Johansen og Partnere. ”Du
oplever dagen igennem vejret. Når
du kommer ind i et rum oplever du
det helt anderledes hvis solen
skinner ind eller det er dagslys, end
hvis du først skal tænde.
Sammenlign det med en mørk
vintermorgen, hvor alt foregår ved
elektrisk lys - der går bare længere
tid inden maskinen den kører.”
Besøget på KamillianerGaarden
”Det var der også deroppe. Masser
af lyse rum og lys farveholdning, højt
til loftet og jeg synes det var et rart
sted at være.” Niels er i tankerne
tilbage på KamellianerGaarden, et
hospice i Aalborg, som han sammen
med OK Fonden og støtteforeningen
besøgte i foråret. ”De har en leder
derovre, en sygeplejerske, som er
helt fantastisk. Han har et fantastisk
overskud, en fantastisk måde at
være på, og så har de indrettet det
på fantastisk måde med moderne
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kunst på væggene og lysindfald.”
Niels har svært ved at finde ord for
det indtryk KamillianerGaarden
tydeligvis har gjort på ham. ”Blandt
andet har de indarbejdet musik
som terapi. Mange mennesker har
på et tidspunkt i deres liv haft
tilknytning til et instrument, en
sang eller lignende, og så arbejder
de med musik. Hvis de er raske nok
kan de for eksempel komme til at
spille på klaver. Og de fortalte, at
der rent faktisk er nogen der bliver
smertefri af det. Det er
tankevækkende, synes du ikke?”
Niels ser op og fortæller derefter
videre om spabadet på
KamillianerGaarden, hvor beboerne
kan ligge og lytte til musik, om
masser af levende lys og god tid.
Hans lyse blå øjne bliver pludselig
alvorlige. ”Det at komme på
hospice er jo ikke nødvendigvis
fordi du er gammel og skal dø. Der
lå en pige på 32 med to små børn
og en mand. Det gjorde et stort
indtryk på os alle sammen. Hun
havde en svulst på hjernen. Og når
man ved at
gennemsnitsindlæggelsestiden på
et hospice er 19 dage, så bliver det
hele pludselig meget nærværende.”
Niels ser på sin hund og stryger den
over ryggen.
”Men igen her er hele
hospicetanken jo fantastisk.”

skitseforslaget, udarbejdet i
samarbejde med Arkitektfirmaet
Johansen & Partner og OK-Fonden,
bygget op omkring etablering af et
hospice som nybyggeri, hvilket
giver de største muligheder for at
opfylde de behov, som brugerne af
et hospice har. Det giver mulighed
for at bygge i et område, som kan
leve op til de krav vi har stillet, når
det gælder central beliggenhed
blandt andet i forhold til den
offentlige transport samt en
beliggenhed i et naturskønt
område, med frit udsyn til det
åbne land eller, som der også er rig
mulighed for her i amtet, med
udsyn over fjord og sund.
Afslutningsvis vil jeg benytte
lejligheden til at takke for den
store opbakning vi i bestyrelsen
har fået fra vores medlemmer - vi
vil gøre vores bedste for at
realisere de planer, vi har fremlagt.

formiddagen. Der blev talt om
hospice-sagen med rigtig mange
mennesker, og der blev uddelt i alt
ca. 1.000 pjecer på 7 kontaktpunkter
fordelt over det meste af Roskilde
Amt.
I bestyrelsen er vi enige om, at det
var et godt initiativ, som bør
gentages en gang om året. Vi siger
mange tak til de
kommunekontaktpersoner, der på
denne måde gjorde en god indsats
for vor fælles sag.
Men vi har også gjort erfaringer: Til
næste år vil det være ønskeligt at
være dobbelt så mange uddelere, så
vi kan dække samtlige kommuner i
amtet med mere end 1 person hvert
sted. Pressedækningen og
plakatopsætning skal også forbedres
– bl.a. ved en lokal indsats i den

Med venlig hilsen
Peder K. Kjærsgaard
Formand
__________________________

Hospice-dag
– et godt initiativ!
Som afslutning på forårssæsonen
afholdt støtteforeningen en fælles
hospice-dag lørdag den 24. maj om

enkelte kommune.
Pjecerne blev godt modtaget, og vi
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kræftpatienter og deres pårørende.
Formålet er at hjælpe den syge til at
bevare livskvaliteten og leve så aktivt
som muligt indtil livets afslutning.

I Roskilde Amts budget for 2002 blev

der afsat midler til oprettelse af et
”udadgående ekspertteam”, hvis
formål er at hjælpe uhelbredeligt
syge.
Vi har bedt lederen af
ekspertgruppen, overlæge Steen
Andersen, om kort at gøre rede for

Palliativ behandling
i Roskilde Amt
gruppens formål og arbejde:
Hvad er palliation?
Palliation er omsorg, lindring og
symptombehandling. Palliativ omsorg
er den totale aktive omsorg for
mennesker, hvis alvorlige sygdom
ikke kan helbredes.
De Palliative Enheder i Roskilde Amt
er fortrinsvis et tilbud til
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Palliativ Enhed kan bl.a. tilbyde:
 Lindring af smerter og andre
plagsomme symptomer.
 Vejledning og rådgivning til både
patient og pårørende.
 Koordinering af forløbet i forhold
til sygehus, hjemme-pleje og
praktiserende læge.
 Rådgivning, vejledning og
undervisning af involverede
behandlere.
De Palliative Enheder samarbejder
med sygehus, praktiserende læger,
speciallæger og hjemmeplejen, og er
et supplement hertil.
Den lindrende behandling kan foregå
ved at patient samt evt. pårørende
møder i vores ambulatorium,
dagafsnit, under indlæggelse eller i
eget hjem.
De Palliative Enheder består af
følgende faggrupper.
Læge, Sygeplejerske, Psykolog,
Fysioterapeut, Socialrådgiver,
Diætist, Sekretær.
Praktiske oplysninger.
De Palliative enheder kan kontaktes
af patient, pårørende eller
involverede behandlere.

Hele hospicetanken er jo fantastisk

Det mener manden bag
arkitektfirmaet Johansen og Partnere,
som sammen med OK Fonden og
Hospice Roskilde Amt Støtteforening
udgør det velfungerende trekløver
bag hospiceprojektet i Roskilde Amt.
Han beskriver et besøg på
KamillianerGaardens Hospice i
Aalborg som en åbenbaring, og en
vigtig inspirationskilde til
udarbejdelsen af forslag til et hospice
i Roskilde Amt.
Det er en varm sommerdag i juli.
Solen bager fra en skyfri himmel, og
overfor mig på den skyggefulde
sommerhusveranda sidder en
afslappet klædt mand og kæler for
sin ene gravhund på bænken, mens
den anden vimser om hans fødder.
Niels er glad for sine hunde. Og han
er glad for sit sommerhus her i
Rørvig, som han selv har renoveret og
ombygget med kærlig og sikker hånd.
Det oprindeligt mørke, typisk danske
træhus med svenskrøde detaljer har

forvandlet sig til et indbydende ”heltsolgt” hus, og fremstår nu gråt med
hvide døre og vinduer. Eller rettere:
skifersort.
Niels, direktør og partner i
arkitektfirmaet Johansen & Partnere,
har stænk af denne skifersorte
nuance i sit hår. Han har netop taget
hul på en velfortjent ferie ovenpå et
travlt år på tegnestuen som, udover
et skitseforslag til et hospice i
Roskilde Amt, har budt på alt fra
boligbyggeri over ældreboliger og
plejehjem til erhvervsbyggeri. ”Vi
beskæftiger os med byggeri i alle
former – det eneste vi ikke rigtigt har
lavet er hospital og hospices”
fortæller Niels. ”Men vi var faktisk i
den situation at to af mine
medarbejdere vidste meget om
hospice, idet de har arbejdet med
det som selvvalgt projekt på
akademiet. Problemstillingen
interesserer os meget, for uanset om
du taler hospice, plejehjem,
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