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Mange nye medlemmer

Nyhedsmail

Siden vi i slutningen af oktober 2006 i Musikhuset
Esbjerg fejrede, at åbningen
af Hospice Sydvestjylland
nærmede sig, har Støtteforeningen fået over 300 ny
medlemmer.
Vi tæller nu 1242 medlemmer.
Det glæder vi os meget
over, og vi byder de mange
nye medlemmer hjertelig
velkommen.
Det betyder utroligt meget
for det fremtidige arbejde, at
så mange mennesker støtter
op om foreningen.
Der er stadig mulighed for
at tegne nye medlemmer,
og nu kan det også ske på
Internettet på www.hospicesydvestjylland.dk. I nederste
venstre hjørne, kan man
tilmelde sig Nyhedsmails,
og herunder kan man også
markere at man ønsker at
blive medlem af støtteforeningen.

Det er nu muligt at tilmelde
sig nyhedsmails fra støtteforeningen. Det sker på
hjemmesiden www.hospicesydvestjylland.dk, hvor man
i nederste venstre hjørne
kan tilmelde sig denne ordning. Vi håber, at mange vil
tilmelde sig.

Betalingsservice

Overgang til PBS (Betalingsservice)
Støtteforeningens kasserer,
Christian Bendixen, arbejder
på, at den årlige kontingentopkrævning skal overgå til
Betaligsservice, som i daglig
tale forkortes til PBS. Det vil
spare foreningen for udsendelse af giroindbetalingskort
(porto) og det vil lette foreningens medlemmer, idet
betalingen sker automatisk
og gratis i den måned hvor
opkrævningen sker. På
et tidspunkt vil der komme
et brev med information til
alle.

Generalforsamling
Støtteforeningens generalforsamling finder sted Onsdag
den 25. april 2007 kl. 19.00 i salen hos KFUM og KFUK,
Kirkegade 70, Esbjerg.
Aftenen falder i to dele afbrudt af en kaffepause.
1. Orientering om livet på Hospice Sydvestjylland ved
hospiceleder Ulla Krog Jessen og souschef Marianne
Rosenbæk.
Kaffepause.
2. Generalforsamling.
Dagsorden udsendes senere.
Reserver allerede nu dagen og tidspunktet.

Faktaboks

Marianne Rosenbæk
Souschef på Hospice Sydvestjylland.
Marianne er 51 år, gift og har to børn på 17 og 24 år,
bor i Kirkegade i Esbjerg. Er ud af en gammel Esbjergfiskeskipperfamilie, idet både hendes far, morfar og
farfar var fiskeskippere. Faderens skib blev opkaldt
efter Marianne.
Marianne Rosenbæk er uddannet sygeplejerske fra
1979 og hun har således været i sygeplejen i snart
30 år.
Hun har gennem alle årene arbejdet med alvorligt
syge
mennesker.
I 1984 var hun med til at starte kræftafdelingen, onkologisk afd., på sygehuset i Esbjerg. Februar 2002 var
hun - sammen med overlæge Niels Bo Bøggild - med til
at starte Smerteklinikken og senere det Palliative Team
for kræftramte patienter.
Det er en erfaren kvinde, som fra 1. oktober 2006 blev
ansat på det dengang kommende Hospice Sydvestjylland.
Her har hun sammen med hospiceleder Ulla Krog Jessen været med til at opbygge og indrette Hospice samt
ansætte hele det øvrige personale.
Marianne Rosenbæk har videreuddannet sig i kræftbehandling og specialiseret sig i smertebehandling.
Det nu nedlagte Ribe Amt nedsatte i 2000 en lokal kræftgruppe, hvor Marianne deltog sammen med overlæger
fra flere forskellige specialerområder. Hensigten var at
pege på en samlet indsats for lindrende behandling på
smerteklinikken og udvikle et palliativt team.
Arbejdet blev godkendt af amtet.

De frivillige er godt i gang.
Lederen af Aflastningstjenesten, Lise Erbs, har nu
fået eget kontor på Hospice
Sydvestjylland. Og en flok af
frivillige er godt i gang med
opgaverne på Hospice, hvor
de fungerer som værtinder
og værter.
Lise Erbs fortæller, at de

første måneder er gået rigtig
godt. På Hospice har såvel
ledelse som de øvrige ansatte taget godt imod de frivillige
værtinder og værter. Så der
er tale om en gensidig glæde
over samarbejdet, som vil
være til gavn for patienterne
og deres pårørende.
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Fredag den 8. december 2007 blev der holdt reception på Hospice
Sydvestjylland. 2-300 gæster havde taget imod invitationen.
Støtteforeningens formand
Betty Carstensen bød velkommen

Provst Benneth
Østergaard Petersen og fru Lise

Hospiceleder Ulla
Krog Jessen glædede sig over det
smukke hus

Aflastningstjenestens
leder Lise Erbs glædede sig over, at ideen
om et Hospice nu er
realiseret

Souschef Marianne
Rosenbæk foreviger
receptionen
Alina Erbs sang
og Margrethe
Lange Bro spillede til receptionen

Organist Per
Günther og
ingeniør Frits
Nielsen i samtale

Gæsterne hyggede sig på tørreloftet
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Lørdag den 9. december 2007 var dagen afsat til Åbent Hus for alle
interesserede. Tilstrømningen blev helt overvældende. Cirka 2500 gik ind ad
dørene og på vej ud senere sagde mange: Hvor det dog blevet et smukt hus!

Advokal Bent Hejbøl Jensen
hilser på gæsterne

Smukke og hyggelige lokaler over alt.
Ved indgangen blev alle gæster
budt velkomen af personalet og
støtteforeningens bestyrelse
Overalt i huset stod personalet klar
til at vise rundt og tage en snak
med gæsterne

Kirke- og stillerummet med en del af kunstneren Sonia Brandes frise

Slut på Åbent Hus dagen med
et lille glas og formandens tak til
personalet efter en lang dag.

Søndag den 10. december blev der ryddet op og gjort rent i huset og mandag
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At have oplevelser hele livet
Af Leif Geertsen

- Hvornår kom de første
patienter på Hospice Sydvestjylland?
Vi tog imod de to første
patienter mandag den 11.
december 2006.
Hurtigt var vi oppe på 6 patienter og lige nu er der 10
patienter. Siden starten har
der været 21 indlæggelser.
Og dermed er pladserne
opbrugt. Vi kan ikke nå op
på 12 patienter før der bliver
ansat mere personale. Det
er ledelsen i gang med.
- Hvordan fungerer huset?
Det fungerer virkelig godt.
Det er et meget smukt hus
og vi har lagt vægt på, at her
skulle være rart og at patienterne kunne få fornemmelsen af et hjem. Her er
smukke møbler og billeder
på væggene og vi har været
omhyggelige med at indkøbet af lamper og tæpper, så
huset ikke skulle få karakter
af en kølig institution.
- Hvordan kommer man på
Hospice?
Patienterne skal henvises
enten fra sygehuset eller
fra egen læge. Og så skal
patienten ønske at komme
på Hospice.
Derefter foretager hospicelederen og overlægen
fra det palliative team en
vurdering af, om patienten
er egnet til at komme på
Hospice. Her spiller familien
også en væsentlig rolle, for
på Hospice lægger vi megen
vægt på at inddrage familien
i samværet og plejen.
Vi har haft patienter som
kun fik nogle ganske få dage
her, men vi vil gerne have
dem lidt tidligere, så der kan
opbygges et forløb sammen

med plejepersonalet, patienten og dennes familie.
- Kan alle, som bliver henvist til jer forvente at komme ind?
Nej, sådan er det ikke. Der
kan være forskellige grunde
til at vi må vurdere, at et
hospiceophold ikke er en
mulighed. Målgruppen er jo
alvorligt syge, hvor helbredende behandling er ophørt
og hvor der er en forventet
kortere levetid. Her kan vi
sætte ind med lindrende
behandling.
Der er mange forhold, som
skal være i orden. Husk på:
Det er ikke bare en patient,
men det er også familien og
plejepersonalet, som skal
arbejde sammen for et godt
forløb.
Vi lægger megen vægt på, at
der er tid til omsorg og nærvær så vi kan koncentrere
os om den enkelte patient
og dennes pårørende.
Vurderingen af en patient,
altså visitationen, kan let
bringe os i et etisk dilemma.
Spørgsmålet er bestandigt:
Hvem har aktuelt mest glæde af et ophold på Hospice.
- Har I en venteliste?
Nej vi arbejder ikke med en
decideret venteliste. Vi må
til stadighed se på det aktuelle behov for ophold her på
Hospice.
I dag lever mange patienter
længere med en konstateret
livstruende sygdom, typisk
kræft. Det hænger bl.a. sammen med at behandlingsmetoderne er blevet bedre.
Men det kan også bevirke,
at andre sygdomme spreder
sig hos den enkelte patient,
og det giver ofte nogle problematiske længere sygeforløb.

Souschef på Hospice Sydvestjylland
Marianne Rosenbæk

- Nu har I arbejdet her i
godt en måned...
Indtil nu har vi haft mange
håndværkere i huset og det
har i begyndelsen betydet
lidt kaos. Vi er først ved at
lære huset at kende og vi
skal finde døgnrytmen i huset, men den kan ikke fastlægges en gang for alle.
Den må være smidig og
nogle aftener og nætter kan
der være behov for mere
plejepersonale end andre
gange.
Det kan veksle. Spørgsmålet
er hele tiden: Hvad er kvalitet for den enkelte? Svaret
herpå må blive styrende for
dagligdagen.
Vi skal også finde frem til
en god samarbejdsrytme
i et tværfagligt forløb med
vores præst, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver.
Hertil kommer hele korpset
af frivillige, som går ind
med værtindeopgaver og
samtaler med patienter og
familier.
Vi er endnu i den indledende
periode, hvor vi hele tiden får
nyttige erfaringer.

- Har I planer for fremtiden?
Ja, vi har forskellige aktiviteter på programmet: Vi har
lige haft en fiskeaften med
30 deltagere, patienter og
familie, og det blev en stor
succes.
Vores præst vil bidrage med
højtlæsning, der bliver en
sangaften og senere musikaftener og vi glæder os til
det bliver forår, så vi kan få
vores terrasse i brug.
Vi arbejder hele tiden på, at
vores patienter kan leve og
have oplevelser livet ud, at
de kan forblive levende som
mennesker indtil døden.
Nyhedsbrevet udgives af
Støtteforeningen HospiceCenter Sydvestjylland, Kirkegade 70, 6700 Esbjerg.
Nyhedsbrevet udsendes 2-3
gange årligt.
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