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Sig nærmer tiden, da jeg må væk. 
Jeg hører vinderens stemme, 
Thi også jeg er kun her på træk, 
Og hører andet sted hjemme. 
 
Disse ord af Steen Steensen Blicher, 
skrevet i 1837, falder mig ind, her 
en sommer dag i juni, med blæst og 
byger. Hvorfor nu det? Er jeg 
melankolsk og trist? Nej tværtimod. 
Der er grund til glæde. 
Jeg har været ude på grunden 
mellem Nordens Alle og 
Slæggerupvej i Trekroner, hvor 
noget glædeligt og spændende er i 
fuld gang. 
Hospice Sjælland ved at tage form. 
Bygningerne rejses, og når dette 
læses er de rejst og indretningen af 
Region Sjællands første Hospice kan 
begynde. 
 
Sig nærmer tiden! Ja, en milepæl er 
ved at være nået. Når vinterens 
stemme er på sit højeste, vil vi 
kunne tage Hospice Sjælland i brug. 
For som skrevet står: Vi er her kun 
på træk. Men vi skal også have det 
bedste ud af den tid, vi er her på 
jorden. 
Det er jo netop derfor vi arbejder 
for et hospice. Også den sidste tid 

for os mennesker, skal være en 
positiv del af vort livsforløb. 
Derfor så grundlæggeren af den 
moderne hospicetanke Dame Cicely 
Sounders helt rigtigt, da hun 
plejede sin kræftsyge mand David 
og indså, at noget måtte gøres for 
at lindre og give omsorg til 
mennesker med en uhelbredelig 
sygdom. 
Hun, der var sygeplejerske og 
socialrådgiver kæmpede i 19 år for 
at skaffe midler og forståelse for at 
skabe ”et hus, der rummer omsorg 
og livskvalitet til uhelbredeligt syge 
og døende mennesker, samt til 
deres pårørende”. I 1967 så det 
første og stadigvæk førende 
Hospice så dagen lys i London. 
Siden da har Hospicetanken bredt 
sig over hele verden, og viljen til at 
hjælpe døende og deres pårørende 
er stadig voksende. 
I Danmark er det nu, takket være 
folkelig opbakning og mange 
ildsjæles indsat, indført ved lov, at 
der skal være mindst eet Hospice 
med 12 pladser i hvert af de 
tidligere amter, og der er afsat 
penge til denne indsats. Vi i vores 
støtteforening forventer derfor, at 
Roskilde amt snarest giver en 

Sig nærmer tiden 
Af Poul H. Jensen, formand for støtteforeningen 
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godt supplement til allerede 

eksisterende tilbud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under 
kyndig ledelse af dirigenten, Peder 

Ole Bang 

Kommende arrangementer 

Lørdag, den 27. august:  Sundhedsdag på Hestetorvet i Roskilde 
 
Onsdag, den 28. september:  Møde med kontaktpersonerne og 
besigtigelse af byggepladsen på Trekroner 
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Landsforeningen Hospice Forum 
Danmark afholdt årsmøde og 
generalforsamling den 21. maj i 
Odense. Der var lagt op til et 
spændende møde – bl.a. set i lyset 
af den netop gennemførte ændring 
af sygehusloven, som nu indeholder 
krav til alle amter om at etablere 
selvejende hospicer.   
 
Hovedemnet for årsmødet var 
derfor, hvordan de kommende 
hospicer bør etableres – og hvad der 
adskiller et hospice fra en afdeling 
på et sygehus. Den hospice-model, 
som Hospice Forum Danmark ønsker 
realiseret – og som har ligget til 
grund for landsorganisationens 
arbejde siden etableringen for 3 år 
siden – har fået betegnelsen ”den 
nordjyske model”. Modellen er også 
afspejlet i det kommende Hospice 
Sjælland i Roskilde. 
 
Denne optimale hospice-model 
stammer fra det arbejde, der 
gennem en årrække har været 
gennemført på KamillianerGaardens 
Hospice i Aalborg med hospiceleder 
Knud Ole Pedersen som den 
drivende kraft. Han var da også en af 
hovedtalerne på årsmødet, hvor der 
blev givet en grundig indføring i, 

hvad der kendetegner et godt 
hospice. En anden hovedtaler var 

musikterapeuten på samme hospice, 
Annette Majlund, der i ord og toner 
berettede om, hvordan velvalgt 
musik kan indgå i en lindrende 
behandling på hospice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt fra Hospice Forum Danmark 
Af Alf Mulnæs 
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Jo, der er meget at glæde sig over – 
og det gør vi. Støtteforeningens  
arbejde vil naturligvis ændre 
karakter. Nu gælder det hjælp til 
driften og omsorgen på Hospice 
Sjælland. I  
samarbejde med Institutionen 
Hospice Sjælland og dens leder skal 
vi organisere den frivillige indsats, 
som alle Hospices er så afhængige 
af, og bestyrelsen arbejder fortsat 
med at afdække måder, hvorpå vi 
kan hjælpe alvorligt syge i eget hjem 
med støtte og omsorg. Det skal vi 
nok vende tilbage til. 
Så selvom vi nu i Trekroner kan se 
frugten af vort arbejde rejse sig, er 

der forsat brug for støtteforeningen 
og dens medlemmer. 
 

 

 
 

3 



 

 

Efter tre, fire års arbejde med at få 

bygget et hospice her i vores 

område kan man nu se det synlige 

resultat af denne indsats. Den 18. 

Februar i år tog vi det første 

spadestik på grunden i Trekroner, 

der blev købt af Roskilde kommune 

sidste år. Nu bygges der på fuld 

kraft, og i starten af 2006 forventer 

vi at kunne modtage de første 

beboere. Jeg er sikker på, at alle, 

som har været med fra starten, har 

set frem til det tidspunkt, hvor det 

synlige resultat be- 

gynder at viser sig, og jeg er også 

sikker på, at resultatet vil leve op til 

alles forventninger. 

 

Bestyrelsen for Hospice Sjælland 

har besluttet at ansætte en leder 3 

måneder før, vi åbner hospice. Vi er 

nu i gang med at finde en leder, der 

vil påtage sig den meget 

udfordrende opgave, det er at være 

med til at opstarte et helt nyt 

hospice med  

ansvar for den daglige ledelse, og i 

et tæt samarbejde med bestyrelsen 

være med til at præge 

hospiceindretningen, at indgå i 

planlægningen og at ansætte det 

øvrige personale.  

Bestyrelsen ser frem til i løbet af 

efteråret at kunne præsentere den 

nye leder for Hospice Sjælland. 

 

 

 

 

 

Vi har i dag en benyttelsesaftale 

med Roskilde Amt på 6 pladser. 

Den første juli 2005 træder en ny 

lov i kraft, som betyder, at vi inden 

Grundstenen er lagt 
Af Peder Kjærsgaard, formand for Hospice Sjælland 

Amtsborgmester Kr. Ebbensgaard  
tager det første spadestik — i sneen. 
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forventninger der måtte være til det 
frivillige arbejde. Samtalen har 
naturligt også til formål at få en 
fornemmelse af den frivillige, om 
denne har en god 
situationsfornemmelse og har 
overskud til at tage udgangspunkt i 
andre menneskers ønsker og behov. 
Såfremt begge parter herefter 
mener at kunne bibringe til et 
spændende og konstruktivt 
samarbejde, er næste skridt en 
introduktionsdag for nye frivillige. 
 
En introduktionsdag hvor nye 
frivillige får en indsigt i: 
        værdigrundlag og 
målsætninger  for hospice 

        dagligdagens rytme 
        samarbejdet form og opgaver 
        praktiske øvelser med køre
 stol 
  
Introduktionsdagen afsluttes med at 
underskrive en aftaleerklæring, hvor 
den frivillige skriver under på at 
være vidende om: 
        tavshedspligt 

        revurdering af aftaleerklæring 

        mulighederne for supervision 

        ikke at måtte modtage gaver 
 eller andre ydelser. 
  
Man ønsker at ansætte både mænd 
og kvinder og gerne med mange 
forskellige faglige baggrunde, da det 
i det frivillige arbejde handler meget 

om kemi og livserfaringer.   
Der kommer dagligt 2 frivillige på 
hospice- alle ugens dage, året rundt.  
Tidspunkterne er lagt således, at der 
stort set er en frivillig vært ved de to 
daglige hovedmåltider.   
Frivillige bruges også til at være hos 
patienterne på stuerne, dersom der 
måtte være et ønske herom – også i 
specielle situationer, til at sidde hos 
om natten. Alt samvær med 
patienterne bliver aftalt med 
sygeplejerskerne. Frivillige deltager 
aldrig i den personlige pleje. 
  
  

Frivilligt arbejde uden for 
hospice 
  
Det sker, at der bliver rettet 
henvendelse om frivillig besøgsven 
til alvorligt syge og døende  i private 
hjem.    
Forinden den frivillige kommer i 
patientens hjem, har koordinatoren 
besøgt hjemmet og talt med 
patienten og dennes pårørende. Der 
afleveres skriftligt materiale om det 
frivillige arbejde og om hvad en 
frivillig må påtage sig, så der er klare 
linier. 
  
At blive frivillig i hjemmene 
forudsætter, at man har haft sit virke 
på hospice i ca. et år. Ingen kan blive 
tvunget til denne opgave. 
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bidrager med deres 
kontingent, men også 
har sendt yderligere 
bidrag til 
Støtteforeningen. Det 
luner! 
Men vi har også 
konstateret, at der er 4 

kontingentindbetalinger uden 
afsenderadresser. Disse 
indbetalinger har vi konteret som 
gaver.  
Nyhedsbrevet udsendes til alle, der 
er registreret som medlemmer; men 
ikke alle har betalt årets kontingent. 
Hvis der i jeres konvolut kun er 
nyhedsbrev, er det, fordi I har betalt 
kontingent. Til de øvrige er der en 
påmindelse. Skulle nogen af de oven 
nævnte fire medlemmer have fået 
denne påmindelse, vil vi gerne have 
besked. 
Der er i øjeblikket 710 medlemmer 
fordelt på knap 500 husstande. 
Besøget på Sct. Maria Hospice 

Center i Vejle var et led i 
Støtteforeningens program 
vedrørende etablering af frivilligt 
arbejde i forbindelse med 
oprettelsen af Hospice Sjælland.  
  
Sct. Maria Hospice Center har siden 
oprettelsen i 1995 haft til huse i det 
tidligere katolske Sct. Maria 
Hospital.  
  
Det frivillige arbejde ledes af en 
koordinator, som har en 
ledelsesmæssig baggrund inden for 
det offentlige med speciale i forhold 
til udsatte grupper i samfundet. 
Koordinatoren, Inge Hansen, udtaler, 
at det kan være en fordel med en 
anden vinkel end den 
sygeplejefaglige. 
  
  

Frivilligt arbejde på hospice 
  
Ansættelse af frivillige starter med, 
at der udfyldes et spørgeskema der 
har til formål, at den frivillige gør sig 
nogle etiske overvejelser, inden de 
inviteres ind til en personlig samtale. 
Samtalen har til formål gensidigt at 
gøre tydeligt, hvilke krav og 

Besøg på Sct. Maria Hospice Center  
i Vejle 

Uddrag af referat. Hele referatet kan læses på hjemmesiden) 
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åbningen af Hospice Sjælland har 

indgået en ny benyttelsesaftale med 

amtet på 12 pladser, hvilket giver os 

et mere sikkert økonomisk grundlag 

at arbejde videre på. 

 

I skrivende stund forhandles der om 

en aftale på det lægelige område. Det 

er vigtigt at få et godt samarbejde 

mellem hospice, sygehusene og de 

praktiserende læger i området til 

gavn for beboerne på hospice. Der 

er fra alle sider vist stor interesse og 

velvilje til at indgå i et tæt 

samarbejde med det kommende 

Hospice Sjælland, som alle opfatter 

som et 

Baderumselementerne placeres 
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For godt 8 år siden blev min 
nærmeste familie ramt af alvorlig 
sygdom. Min mand blev ramt af 
flere blodpropper i hjertet + et 
hjertestop. 
 
Min mand blev derfor henvist til 
nærmere undersøgelser på et 
sygehus i Københavnsområdet. 
Desværre viste det sig, at en akut 
by-pass-operation var nødvendig, 
men samtidig blev vi informeret 
om, at akut på det tidspunkt betød 
3 måneders ventetid på 
operationen. 
 
Vi blev samtidig informeret om, at 
en sådan ventetid kunne min mand 
ikke overleve. Vi besluttede os 
derfor til at opsøge et københavnsk 
privathospital. Dette privathospital 
tog godt imod os, og den følgende 
dag gennemgik min mand en 5-
dobbelt by-pass-operation. 
 
I tiden forud for operationen og 
umiddelbart efter erfarede jeg, at 
det var meget svært at være 
pårørende til en alvorlig syg 
ægtefælle eller pårørende. Familien 
kastes ud i en krise. Nogle bliver 
helt handlingslammede. Andre 

reagerer så overbeskyttende, at 
den syge bliver passiv i sit eget liv. 
Pårørende har mange ressourcer, 
men de er også en gruppe 
mennesker med et selvstændigt 
behov for støtte og information. 
Det er ikke kun den syge, verden 
vælter for. Også familien kastes ud i 
en voldsom livsændring. 
 
Det var ganske små og dagligdags 
ting, der gjorde det svært. 
Mobiltelefonen var på det tidspunkt 
ikke allemandseje, vi havde i hvert 
fald ikke nogen. Det betød, at blot 
det at forlade hjemmet var et 
problem, for telefonen kunne jo 
ringe, mens man var ude. 
 
Selvsagt koncentrerede hospitalet 
sig om plejen af min mand, det var 
også det de skulle gøre. På samme 
tid følte jeg mig i nogen grad som 
Palle alene i verden. Jeg modtog 
ingen informationer om forløb eller 
prognose, og jeg opdagede, at det 
ville have været en stor lettelse, 
såfremt nogen kunne have fortalt 
mig, hvad det egentlig var, jeg 
skulle forholde mig til. 
 
For mig ville det have været lettere 

Pårørenderådgiver 
Af Antonie Poulsen,  kommunekontaktperson, Strøby 
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at vide, hvad jeg skulle forholde mig 
til, frem for at forestille mig det, 
man skal forholde mig til. 
 
Hvorom alting er, blev min mand 
rask igen og lever i dag et godt liv. 
 
Privathospitalet oprettede en 
støttegruppe, og ved det første 
møde her, fortalte jeg om mine 
erfaringer som pårørende. 
Hospitalet medgav, at man ikke 
havde den fornødne tid til også at 
tage sig af de pårørende, og der 
blev derfor oprettet en 
pårørenderådgiver/hjælper-
funktion, som jeg kom til at stå i 
spidsen for. 
 
Jeg nåede desværre kun at hjælpe 
nogle få pårørende til 
hjertepatienter, idet 
privathospitalet senere nedlagde 
deres hjerteafdeling. 
 
Erfaringen fra dette viste mig, at 
der ikke altid skal meget til for at 
lette andre menneskers 
bekymringer – i mange tilfælde er 
det nok med almindelig sund 
fornuft og menneskekærlighed. 
 
Måske kunne en pårørende/patient
-hjælper-funktion være en ide for 
Hospice Sjælland, som tidligere 
nævnt, er det min erfaring, at hjælp 

til dagligdagsting – gå på posthuset, 
handle, sørge for afhentning af 
børn i daginstitutioner, oplæsning 
af aviser, transport af pårørende og 
patienter samt at lægge øre til, når 
der er brug for 
dette. Jeg 
mener ikke, 

rådgiveren skal deltage i den 
daglige pleje, det er der 
professionelle til, men almindelig 
medmenneskelighed og hjælp til at 
få dagligdagen til at fungere kan 
give den pårørende  
 
mulighed for at koncentrere sig om 
at være pårørende til et alvorlig 
sygt familiemedlem med alt, hvad 
det indebærer. 
 
 
 
 

 
 
 

———————————————— 

 
Kassererens hjørne 
 

 
Vi takker de mange, der ikke kun 
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