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Formandens klumme. 
Døden må ikke skrives ud af 
dagsordenen, udtaler den nye formand 
for Etisk Råd. Det var overskriften i en 
artikel i Jyllands-Posten i februar 2016. 
Efter en periode som næstformand har 
Gorm Greisen overtaget posten som 
formand. 

Det moderne menneskes forhold til 
det uafvendelige optager den nye 
formand, der i sit arbejde senest som 
klinikchef på neonatalafdelingen 
(sygehusafdeling for behandling af for 
tidligt fødte børn) på Rigshospitalet har 
haft døden inde på livet. Det er hans 
erfaring, at hvis man taler om døden 
som et faktum, bliver det ubærlige - at 
miste et barn eller en kær - en smule 
lettere at håndtere. 

Generelt har det moderne menneske - 
lidt groft sagt - fået et noget akavet 
forhold til døden. Gorm Greisen 
udtaler endvidere, at der såvel fra 
befolkningens som fra lægernes side 
har været en tendens til, at hvis bare vi 
skærer lidt dybere, syr lidt finere og 
behandler lidt længere, kan vi snige os 
uden om døden. Men samtidig ved vi jo 
alle, at døden er et grundvilkår, og det 
skal vi være bedre til at tale om. Gorm 
Greisen mener, at danskerne faktisk 
gerne vil have den kvalificerede og 
nuancerede debat om vanskelige 
emner. Eksempelvis peger 

han på debatten om at lindre døende 
med bedøvelse, det man kalder 
sedering. Her er der mange nuancer, 
men som er basis for en vigtig og 
nyttig debat. 

En anden af Gorm Greisens etiske 
favoritter er debatten om prioritering i 
sundhedsvæsenet. Han hilser det 
seneste udspil fra Danske Regioner 
om et medicinråd, der skal afveje 
virkning overfor pris på ny medicin, 
velkommen. I øjeblikket er der 
bevægelse i debatten. Hvor det 
tidligere var lidt af en politisk 
dødssejler at diskutere prioritering - 
er der nu en større åbenhed. Han 
betoner, at prioritering jo foregår 
hver dag og at det derfor er vigtigt 
også at diskutere, hvad vi skal 
prioritere ned eller væk. 

Rolf Birger Petersen 
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Den 19. juni 2016 var det 10 år siden Hospi-

ce Sjælland åbnede med plads til 12 

beboere. For få år siden blev Hospice 

Sjælland udvidet, så der i dag er plads til 16 

beboere, et pårørendekøkken og andre 

gode faciliteter. 

En 10 års fødselsdag skal fejres med maner, 

så dagen blev festligholdt for beboerne, per-

sonale, frivillige, gæster med tilknytning til 

huset, bestyrelsen for Hospice Sjælland og 

Støtteforeningens bestyrelse. 

Hospice var festlig pyntet op. Hospicechef 

Aino Andersen bød velkommen og forman-

den for bestyrelsen, Niels Henning 
Johansen, indledte eftermiddagen med nogle 
velvalgte ord.  

Herefter fik Roskildes borgmester Joy Mo-

gensen ordet og hun gav bl.a. udtryk for stor 

glæde over, at det for 10 år siden blev i Tre-

kroner, Hospice blev bygget. Borgmesteren 

kom i sin tale ind på begrebet tid og nærvær 

og havde stor respekt for, hvordan netop tid 

til hver enkelt beboer var en væsentlig fak-

tor på Hospice. 

Den tidligere formand for Støtteforeningen, 

Poul H. Jensen, kom i sin tale ind på 

historien og det arbejde, der førte til at 

Hospice Sjælland blev etableret.  

Også Støtteforeningens nuværende 

formand, Rolf Birger Petersen, ledsagede

gaveoverrækkelsen med en lykønskningstale.

Derefter kunne deltagerne nyde en fanta-

stisk underholdning under temaet ”En rejse i 

kærlighed” ved harpenist Trine Opsahl, histo-

riefortæller Marit Boe Nielsen og kompo-

nist, sanger og jazzfortolker Christina Mar-

tin. 

Det dygtige team i køkkenet havde tryllet en 

fantastisk buffet til den søde tand og andre 

lækkerier, samt kaffe og the, som deltagerne 

kunne nyde under eftermiddagens program.

Til en fød-

selsdag hø-

rer naturlig-

vis også ga-

ver og spe-

cifikt skal 

nævnes, at
Støttefor-

eningens ga-

ver var en

Skagerakbænk, tænkt placeret i nærheden af 

gyngen, så forældre eller andre kan sidde 

ned, medens børn morer sig, samt nogle 

Hammershøjvaser til spise- og opholdstuen.

Donationer, gaver og ikke mindst 

Støtteforeningens medlemmers kontingent 

anvendes overvejende til fordel for Hospice 

og beboerne dér, så tak for at det har været 

muligt at give ting til forskønnelse og 

nydelse. 

Karen Margrethe Lund 

10-års fødselsdag
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Apoteker Paul Bundgaard fra Domapoteket 

har været drivkraften i Sundhedsdagen gen-

nem 20 år i samarbejde med Roskilde Kom-

mune og Region Sjælland, men efter han sid-

ste år solgte,  har kommunen overtaget an-

svaret i samarbejde med både Dom- og 

Svaneapoteket. På et tidspunkt var der 

overvejelser om at flytte dagen til det nye 

Stændertorv, men det blev heldigvis opgivet 

igen. 

Region Sjælland har trukket sig ud af samar-

bejdet, idet der efterhånden er blevet man-

ge sundhedsdage i flere sjællandske byer, så 

man har ikke længere råd til at involvere sig 

så meget i Roskildes arrangement, selv om 

det er langt det største. Regionen yder dog 

et tilskud til arrangementet, ligesom den og-

så vil være repræsenteret på dagen.  

Temaet for Sundhedsdagen i år er: 

Aktiv i alle aldre 

Roskilde Kommune, der nu står for debat-

teltet har i år sikret sig Chris MacDonald 

som foredragsholder. De fleste af os kender 

sikkert Chris MacDonald fra TV om sund

livsstil, motivation, personlig udvikling m.m.  

Et af de nye tiltag i år er et folkekøkken, 

hvor politikere i Roskilde byder på en bid 

mad og en snak med borgerne og repræ-

sentanter fra frivillige foreninger med spise-

fællesskaber. 

Repræsentanter fra en række patientfor-

eninger, deriblandt Hospice Sjælland Støtte-

forening, vil som sædvanlig også være til ste-

de, og vi glæder os til at hilse på dig, så sæt 

kryds i kalenderen d. 27. august.  

Det fulde program for Sundhedsdagen kan 

læses i Sundhedsavisen, som udkommer op 

til dagen som indstik i Roskilde Avis. 

Ingelise Møller 

Sundhedsdagen i Roskilde fortsætter 

på Hestetorvet 

lørdag d. 27. august fra kl. 10-14 
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Program for støttekoncert  

til fordel for Hospice Sjælland 
Fredag den 9. sept. 2016, klokken 19,00 

i Kirke Såby kirke og sognegård. 

Pris: 200,- 

 Velkomst og prolog v/ Erling Møllehave
 Indledningsord v/ præst, forfatter og foredragsholder Poul Joachim Stender
 Tale v/ hospicechef Aino Andersen
 ”Ræk mig din hånd” spillet og sunget af komponist og guitarist Hans Dal.
 Windfield Church Band underholder
 Oplæsning ved: SONJA OPPENHAGEN
 Trompetsolo v/ Ole Andersen (Per Nielsens læremester)
 Operasanger Dorthe Elsebet synger
 Gospelsangerinde Miriam Juul Rasmussen afslutter med gospel

2. afdeling

Festen fortsætter i Den Gamle Skole, 
hvor vi serverer vin/ vand og sandwiches for kr. 50,-  
Der vil blive holdt auktion, over spændende donationer.  En ”hemmelig” gæst vil 
overraske os, med et festligt indslag. 

Aftenen slutter ca. klokken 22,15 

Bindende tilmelding til: Inge & Erling Møllehave, tlf: 2324 
8015 eller mail: forlagetvictor@mail.dk 
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Ny som udviklingssygeplejerske 

Som i alle andre brancher sker der udskift-
ning i personalegruppen på Hospice Sjæl-
land. Det sker også, at medarbejdere ven-
der tilbage. Det har Mona Albrechtsen 
gjort. Derfor har Støtteforeningen bedt 
hende om at skrive lidt om det at vende 
tilbage: 
”Hey, du har da været her før, ikk`? Dejligt 
at se dig igen – velkommen tilbage” 
Sådan nogenlunde ordret blev jeg mødt af 
en af de ”gamle” frivillige, da jeg umiddel-
bart efter nytår tiltrådte stillingen som ud-
viklingssygeplejerske på Hospice Sjælland. 
Og herefter kom spørgsmålene så i en lind 
strøm: ”Hvad har du lavet i mellemtiden? ”, 
”Hvad indebærer det egentligt at være 
udviklingssygeplejerske?”, ”Hvordan er 
det så at være tilbage?” og ”Er der 
noget, der har forandret sig, siden du
rejste? ” 
Det vil jeg i det følgende forsøge at besva-
re. 
Jo – jeg var med helt fra starten i 2006 
som helt almindelig sygeplejerske. Jeg kom 
dengang fra Herlev Hospital, hvor jeg i 
mange år havde arbejdet som 
kræftsygeplejerske. Havde også arbejdet et 
par år på et hospice i USA. 
At være med til at forme dagligdagen og 
traditionerne på det nye smukke 
hospice i Trekroner var en meget 
spændende tid og fagligt udfordrende.  
Efter 2 år valgte jeg alligevel at rejse og var 
i 6 år smerte- og palliationssygeplejerske 
på Køge Sygehus. I hele 2015 var jeg 
projektsygeplejerske på Palliativ afdeling, 
Bispebjerg Hospital. 
Jobbet som udviklingssygeplejerske er 

overordnet set inddelt i 3 hoved-

funktioner: de kliniske, de udviklings-

mæssige og de koordinerende. 

Det betyder i praksis, at jeg i det daglige 

deltager i vores konferencer og står til rå-

dighed for faglig sparring med sygeplejer-

skerne. Det er desuden mit ansvar, at rele-

vant ny faglig viden bliver indhentet, 

beskrevet i en instruks eller lignende, som 

så skal formidles til alle og implementeres i 

det daglige arbejde. I tæt samarbejde med 

afdelingssygeplejersken skal jeg sikre, at 

sygeplejerskerne løbende får den 

undervisning, de har brug for, så de også 

fremover kan varetage pleje og behandling 

til vores beboere/ pårørende på bedste vis. 

I forhold til vores ”Virksomhedsplan 2016” 

er jeg desuden tovholder på flere interne 

arbejdsgrupper. 

Ligeledes er jeg en del af husets ansigt ud-

adtil, idet vi får mange henvendelser fra 

studerende og kolleger udefra – jeg svarer 

på spørgsmål, underviser, giver rund-
visninger og arrangerer studiebesøg. Og så 

er der alle de andre småopgaver… for i et 

lille, dynamisk hus som vores, har man hver 

dag mange forskellige kasketter på. Kort 
fortalt så er det at være udviklings-
sygeplejerske et helt fantastisk job - sjovt 

og fagligt udfordrende - og et stort 

privilegium dagligt at samarbejde med så 

fagligt dygtige og engagerede kolleger. 

Så mon ikke at jeg næsten allerede har af-

sløret, hvad jeg mener om at være tilbage 

på Hospice Sjælland? 

Indrømmet, så var det ikke uden en vis 

nervøsitet og ydmyghed, at jeg vendte tilba-

ge en kold dag i januar. 
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Jeg blev modtaget af alle - nye som gamle

ansatte samt frivillige - med megen stor

varme og imødekommenhed.  Ydmygheden 

har jeg forhåbentligt fortsat, men 

nervøsiteten er for længst afløst af glæde og 

stolthed over atter at være en del af 

Hospice Sjælland.  

Og om noget er forandret siden jeg var her 

sidst? Ok ja – en masse. Og heldigvis for det. 

For hele det palliative felt er i rivende udvik-

ling og det skal vi naturligvis fortsat være en 

del af. Så jeg vil yde mit allerbedste for, at 

Hospice Sjælland også fremover er et dyna-

misk hus med høj faglighed, rummelighed og 

varme. Til glæde og gavn for alle – men især 

for vores beboere, pårørende, ansatte og 

frivillige. 

Mona Albrechtsen. 

Udviklingssygeplejerske 

Kunsten på Hospice Sjælland 

Allerede fra starten var man 

opmærksom på, at bygningen ikke kun 

skulle være en ramme, men at den også 

skulle have et indhold og være 

præsentabel. Stensøjlen uden for 

hovedindgangen og vandkunsten indenfor 

var de første kunstgenstande, der 

modtog beboerne, besøgende og an-

dre. 

Siden blev gangene udsmykket med glas-

fugle i ovenlysvinduerne, væggene med 

fotostater med italienske motiver 

og der blev indhandlet malerier, der blev 

hængt op i orangeriet og i spisestuen. I 

årenes løb er det blevet til mange kunst-

genstande. 

Hospice Sjælland har nu udgivet et lille 

hæfte med billeder af samlingen. Udover 

det er der en kort beskrivelse af kunst-

nerne. Hæftet er fremstillet i samarbejde 

med Roskilde Avis og kan findes på Hos-

pice Sjællands hjemmeside: www.hosj.dk  
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Den længste dag 

Solen stod op klokken 4.28 og gik ned 

klokken 21.55, det var årets længste dag… 

”Den Længste Dag” er også titlen på en 3 

timer lang amerikansk krigsfilm fra 1962 

med flere af datidens store internationale 

stjerner. TV viste den for nylig. Filmen skil-

drer ”D-Dag”, invasionen i Normandiet, 

den 6. juni 1944 under 2. verdenskrig. 

Hvor må det have været en lang dag for 

mange, for fædre og 

mødre, for koner og 

kærester, og for 

børn. Mangen en 

søn, mand, kæreste 

eller far var med den 

lange dag, da invasio-

nen fandt sted. Når 

mørket kaster sine 

skygger over dagen, 

bli’r den lang. 

I forsommeren 2014 boede jeg en uge på 

en af strandene i Normandiet og oplevede 

mentalt invasionens lange dage. 

Også på Hospice Sjælland kan dagene blive 

lange for beboere og deres pårørende, når 

sorg og mørke kaster skygge. 

Her er det så, at du og jeg kommer ind i 

billedet. Her er det du og jeg skal være 

med til at kaste lys og bringe glæde. 

Og det er blevet gjort i årets første halvår 

med kontingenter og gaver på i alt 78.800 

kr. Det er med til at give grundlag for den 

”hær” af frivillige der til daglig ”slås” for at 

gøre lange og tunge dage kortere med 

glimt af glæde og lys. Stor tak for hver en 

krone og for daglig ”kamp”. 

Støtteforeningens 

konto i Nordea Bank 

nr. 2290 – 3490 763 

855 er stadig åben 

for modtagelse af 

kontingenter og gave

beløb. Husk at oplyse 

navn og adresse. Ga-

vebeløb op til 15.000 

kr. er fradragsberetti-

get på selvangivelsen. Hvis CPR-nr. oplyses 

vil beløbet af foreningen blive indberettet 

til SKAT. 

Henvendelse om medlemskab og økonomi 

er velkommen hos kassereren på e-mail 

a.axelsen@hotmail.dk,

eller på adressen 

Himmelev Bygade 5, 4000 Roskilde. 

Mange sommerhilsener 

Anker Axelsen, kasserer. 
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29. april 2016 gennemførtes Ladies Mid-

night Walk for femte gang i Roskilde. 
Arrangementet er kommet i stand på privat 
initiativ af 2 Roskildeborgere, der på denne 
måde samler penge ind til Hospice Sjælland.

I år var starttidspunktet flyttet frem til kl. 

20.00, hvilket gjorde, at ca. 200 personer 

deltog i vandringen. Ruten er på 5 kilome-

ter og går fra Roskilde havn, gennem midt-

byen og retur til havnen. Et flot syn når så 

 mange damer – og enkelte herrer – går 

gennem byen. 

Arrangementet gav et overskud på 40.530, 

kr., der her bliver overrakt til Hospice. 

Bodil Baltzer 

Ladies Midnight Walk 
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Debat om døden dukker op fra tid til anden. 

Senest blev det fremhævet, at døden er ble-

vet institutionaliseret så de efterladte er på 

herrens mark, både når det sker ventet og 

uventet. Tidligere var præsten i nærområdet 

nok den, man havde mest berøring til i de 

tilfælde og som kunne give trøst og råd. 

Dette er nok ikke helt tilfældet længere. 

Sygehuspersonale og læger er længere væk 
og skal erstattes af andre med overblik. 
Der er nok mange, der har gjort sig tanker i 
forvejen; men hvad kan man gøre, hvis man 
har brug for hjælp?

Her kan Landsforeningen Liv&Død være en 

mulighed. Det er en humanitær, almennyttig 

organisation, der er neutral i forhold til reli-

gion, politik, race, køn, socialgrupper og øko-

nomiske særinteresser og arbejder bl.a. for: 

 at sikre alle mennesker en værdig af-

slutning på livet.

 at hjælpe mennesker med at få deres

sidste vilje opfyldt.

 at nedbryde tabuet omkring døden.

 at informere om forhold i forbindelse

med død og begravelse.

I den forbindelse har Landsforeningen blandt 

andet udgivet en række bøger, herunder en 

pjece med titlen ”Når livet slutter” Pjecen 

er inddelt i flere afsnit om hhv. før, ved og 

efter dødsfaldet. Her kan man få oplysning 

om organdonation, obduktion, 

livsforlængende behandling, hvilke papirer 

der skal udfyldes, hvilke begravelser, man kan 

vælge imellem, skifterettens håndtering af 

boet med mere. 

Pjecen opdateres i forbindelse med lovæn-

dringer mm. Og kan downloades fra Lands-

foreningens hjemmeside: www.livogdoed.dk 

Et andet vigtigt område er ”den digitale arv”, 

som findes på computeren: e-boks, pengein-

stitutter, facebook m.fl., dropbox. Det skal 

man have adgang til via koder. Efterfølgende 

skal der måske sorteres og ryddes op. Også 

her vil man kunne få hjælp. 

Landsforeningens adresse: Nikolaj Plads 27, 

1067 København K,  

tlf.: 3336 4970 

Når livet slutter 
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I anledning af 10-årsjubilæet kreerede køk-

kenpersonalet lidt mundgodt til gæsterne 
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Fotos fra festen: Ib Halling



Foreningens adresse: 

Hospice Sjælland Støtteforening 
CVR-nr.: 3200 9085 

E-mail: formand@hosjstf.dk

www.hosjstf.dk

Bestyrelsen 2016/17: 
Rolf Birger Petersen, Lejre, (formand), tlf.: 46 48 06 06 

Karen Margrethe Lund, Roskilde, (næstformand), tlf.: 26 17 97 66 
Anker Axelsen, Roskilde, (kasserer), tlf.: 46 37 28 70 
Bodil Baltzer, Roskilde, (sekretær), tlf.: 46 32 29 21 

Ingelise Møller, Roskilde, tlf.: 29 79 99 70 
Hannelore Reisz, Greve, tlf.: 43 90 57 24 

Hanne Høyer Pedersen, Jyllinge, tlf.: 27 30 02 22 
webmaster og nyhedsbrevredaktør: Reginald Hansen, webmaster@hosjstf.dk 

Kontingent: 
2016: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende 
2017: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende 

Bankkonto: reg.nr. 2290 - kontonr. 3490 763 855 
Husk navn og adresse: 

Så er du én af os! 

mailto:formand@hosjstf.dk
http://www.hosjstf.dk/
mailto:webmaster@hosjstf.dk

	216 Nyhedsbrev
	2-216 Formandens klumme- Nyhedsbrev nr 2-2016
	12-216 Foreningens adresse.pdf
	Kontingent:




