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Bestyrelsen har i beretningsåret haft
4 bestyrelsesmøder samt et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart
efter sidste generalforsamling.
I beretningsåret er bestyrelsesmedlem Lis Hansen afgået ved døden. I
bestyrelsen mindes vi hende som en
rolig arbejdsom person, som viede
mange timer i sit liv til at hjælpe andre. Ligeledes er Arne Bækgaard Johansen, foreningens første formand,
afgået ved døden.
Bestyrelsen har især haft fokus på
ombygningsprojektet på Hospice. Vi
har været i løbende dialog med Hospicebestyrelsen og i særdeleshed med
Hospicechef Ulla Jessen.
Bestyrelsen er enig i, at der er behov
for renovering og ombygning af Hospice og kunne tidligt meddele, at vi
så positivt på projektet, og gerne vil
engageres heri.
Vi har derfor haft fællesmøde med
Hospice-bestyrelsen, ligesom der har
været en række møder på formandsniveau og med Hospicechefen.
Støtteforeningen er i ordets egentlige
forstand en støtteforening og skal derfor ikke blande sig i den daglige drift.
Derfor har bestyrelsen også meddelt,
at vi støtter projektet og er villigt til en
vis form for medfinansiering. Vi skal
dog vedvarende have midler til frivillighedsarbejdet og øvrige tiltag på
Hospice i henhold til vore vedtægter.
Formanden for Hospice Gylling Haahr
har i sit indlæg givet en fin beskrivelse
af byggeprojektet.

Bestyrelsen har nedsat 2 faste udvalg.
PR-udvalget som står for orientering
af medlemmer via Nyhedsbreve og
medlemsmøder. Udvalget har ligeledes udgivet diverse foldere vedr.
donationer m.v.
Udvalget arrangerede ved efterårsmødet den 12. november 2014 en aften
med journalist Anders Agger. Det blev
et tilløbsstykke med over 225 deltagere. En inspirerende aften.
Indsamlingsudvalget har især haft
fokus på fundraising, hvilket der aktuelt er behov for i disse tider med
ombygnings-aktivitet.
Omkring aktiviteter vil jeg tillade mig at
erindre om den velgørenhedskoncert
som finder sted på Rybners, lørdag,
den 25. april 2015 kl. 15.00. Hele
overskuddet går til Støtteforeningen.
Tak til Bent O. Jeppesen fra Rotary
for initiativet.

Beretningsåret har budt på mange
udfordringer.
Hospicechef Ulla Jessen søger nye
udfordringer. Tak for samarbejdet og
held og lykke.
Ny Hospicechef bliver Ragnhild Rabjerg. Vi glæder os til samarbejdet.
Tak for samarbejdet med Hospicebestyrelsen.
Jeg vil slutte af med at takke for samarbejdet i vores bestyrelse. Det er let
at være formand med sådan nogle
som jer.
Særlig tak til Lone Norman Larsen,
som har besluttet ikke at genopstille.
Vi kommer til at savne dig.
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens forhåbentlig velvillige behandling.
Preben Rudiengaard, formand
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ANEMONEN OG HOSPICE
det i november 1996. Først i 2004
med lovgivningen om etableringen af
et hospice i hvert amt skete der noget
igen på hospicefronten. Samme år
tog vores støtteforenings bestyrelse
initiativ til oprettelse af en selvejende
institution med
en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra amt, kommuner,
Kræftens Bekæmpelse og støtteforeningen. Derudover blev bestyrelsen
suppleret med advokat Bent Hejbøl
Jensen og statsautoriseret revisor
Tom Eriksen.

Gylling Haahr fortsatte med en kort historisk oversigt over hospiceudviklingen i vores land og lokalt, for derefter
at koncentrere sig om de forestående
opgaver på vores hospice.

Hvor skulle hospicet ligge? Mange
adresser blev undersøgt både i Esbjerg og udenfor byen, men valget
faldt på ejendommen i Finsensgade,
som amtet havde til salg. Huset var
ikke fredet, hvorimod facaden mod
Finsnesgade var bevaringsværdig.
Det betød, at der skulle tages mange
hensyn under ombygningen med det
resultat, at et indre jernskelet stadig
sikrer huset mod at falde sammen. I
hele planlægnings- og byggeperioden
var rådgivende ingeniør Frits Nielsen en dygtig leder, der tog mange
kampe med myndighederne. Det var
en lykke, at den øverste etage i den
nybyggede sidefløj kom til – kaldet
tørreloftet ellers havde det ikke været
muligt i dag at ombygge og nyindrette
hospice.

Vi fik at vide, at de første tanker om
et hospice opstod i England i 1967,
tanker der efterfølgende blev et forbillede for den bevægelse vi kender
i dag. I 1980’erne var der i Danmark
en lægelig modstand mod hospicer,
som blev kaldt for ”dødshospitaler”.
I 1992 var det første hospice, Skt.
Lukas Hospice, en realitet, snart
efterfulgt af hospicerne Sct. Maria i Vejle, Diakonissestiftelsen på
Frederiksberg, Søholm i Århus og
KamillianerGaarden i Aalborg i 1998,
hvorefter antallet af nye hospicer gik
i stå. Imens blev den ene støtteforening efter den anden oprettet med
det formål at forberede et hospice
lokalt. Her i det gamle Ribe Amt skete

Den 11. december 2006 blev Hospice
Sydvestjylland indviet med plads til
12 patienter. Personalet var et tværfagligt og bredt uddannet personale
med overvægt af sygeplejersker. Et
dødshospital er det bestemt ikke, da
ca. 26 % af patienterne udskrives
til at leve den sidste tid i hjemmet.
Belægningsprocenten har konstant
været høj, og det betyder, at der er
”penge på kistebunden”. Der er altid
ros til hospice, en tak som vi sender
videre til ledelsen. Der er også 50-60
frivillige, som sikre en god hverdag,
der hjælper pårørende til rette, dækker bord og deltager i måltiderne.
For deres indsats får de en udflugt
om året.

Indtryk fra forårsmødet i
Støtteforeningen 21. april
Gylling Haahr, formand for Hospice
Sydvestjylland, indledte med et citat:
Som anemonen om foråret pynter i
skoven, således pynter hospicer i det
danske sundhedsvæsen.

Om husets stemning beskriver Lone
Norman Larsen (støtteforeningen),
så flot i sidste nr. af hospicebladet:
”Når den automatiske dør åbnes på
Hospice Sydvestjylland, fornemmer
jeg i vindfanget en ro og en ubeskrivelig skøn fornemmelse af mildhed,
der spreder sig i kroppen”.
To store udfordringer ligger for.
Den 1. maj var der lederskift. Nuværende leder Ulla K. Jessen gennem 8½ år ønsker nye udfordringer.
Gylling Haahr fremhævede Ullas
store indsats for opbygningen og
udviklingen af hospice gennem alle
årene. Stillingen har været opslået
og syv ansøgte stillingen, heraf blev
souschef Ragnhild Rabjerg valgt som
den bedst kvalificerede og tiltrådte
den 1. maj. Stillingen som souschef
forventes besat 1. juni.
Hospice skal i gang med en større
ombygning, idet patienter og pårørende i de senere år har ønsket, at
det var muligt at overnatte sammen
på patientstuen. Dette ønske har kun
været muligt på ganske få stuer. I
denne proces har bestyrelsen besøgt
andre hospicer og har inddraget personalet i udformningen af ombygningen. Antallet af patientstuer vil fortsat
være 12. Ved at inddrage tørreloftet
indrettes der fem store patientstuer,
og på nuværende patientetage vil ti
stuer blive slået sammen til fem, mens
de to resterende store stuer forbliver
uændret. Samtidigt sker der forbedringer rundt om i huset og mindre
renoveringer i form af malerarbejder
og nye gulvbelægninger. Pris kr. 8
millioner som opfylder alle ønskerne.
Financieringen er tilvejebragt af
hospices egne midler, de såkaldte
”penge på kistebunden”, midler fra
fonde og fra støtteforeningen, som
har modtaget arv og donationer. Så
alt er financieret inden byggeriet går
i gang 1. juni i år og vil strække sig
over 14 uger. Bestyrelsen vil snarligt
orientere pressen om byggeriet.
Hvor skal patienterne være i byg-
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geperioden? Det er så heldigt, at
Sydvestjysk Sygehus har afdeling
272 ledig, og den lejes af hospice i
nævnte periode. I følge driftsaftalen
med Region Syd skal hospice være
fuldt fungerende også i en byggeperiode. Så selvom afdeling 272 ikke
er hospice, vil personalet sørge for
at medtage inventar og udsmykning,
så rammerne kan blive så hjemlige
som muligt.
Alt i alt resumerede Gylling Haahr, har
hospice i de forløbne 8½ år været veldrevet og velfungerende og citerede:
”man flytter ikke ind på et hospice for
at dø, men for at leve til man dør”.
Til slut takkede formanden for samarbejdet med støtteforeningen, som
blev fremhævet som forbilledligt og
noterede positivt, at støtteforeningens
bestyrelse blander sig ikke i hospice-

bestyrelsens arbejde og omvendt.
Derefter fik hospicechef Ulla K. Jessen ordet. Hun indledte med at nogle
læse nogle takkekort fra pårørende.
”Dybt fra hjertet skal lyde en uendelig
stor tak – tak for jeres hjertevarme,
jeres store empati og ikke mindst
den store omsorg I alle viser både
vore kære, der er patienter og vi de
sårbare pårørende. Jeres omsorg og
tilstedeværelse i nuet bringer solstrejf
ind på selv de tungeste dage med de
mørkeste tanker. Af hjertet tak, fordi I
er, som I er”.
Og Ulla fortsatte med at fortælle, at
hospice kom til Danmark, fordi befolkningen ønskede det. Med hospice
som en selvejende institution, blev patienterne ikke en del af det etablerede
sygehusvæsen, underforstået - befriet

for sygehusvæsenet.
Ulla takkede støtteforeningen for, at
”I holder ved og sikrer, at hospice
kan holde cafeen i gang med møder/
samtaler med pårørende og med
mulighed for at invitere pårørende
(120-150 personer) til samvær efter de
to årlige mindegudstjenester, støtte til
det frivillige arbejde og meget mere.
Støtteforeningen er også befolkningens garant for arbejdet på hospice.
Tak til støtteforeningens bestyrelse og
alle dens medlemmer for den fineste/
flotteste opbakning til vores arbejde”
Ulla sluttede med - ”jeg skal videre nu.
Det har været en fantastisk oplevelse
at få lov til at starte og opbygge hospice – det siger jeg tak for, og ”gi’ nu
hinanden en hånd”.
ref. Aja Høy-Nielsen

Ny hospicechef fortæller
Den 1.maj 2015 tiltrådte jeg stillingen
som hospicechef, efter at have været
souschef siden 1. februar 2014. Jeg
glæder mig over at være leder for
Hospice Sydvestjylland, hvor vi yder
palliativ pleje, behandling, symptomlindring og sjælesorg for døende og
uhelbredeligt syge mennesker med
en fremadskridende sygdom samt
støtte og vejledning for den døendes

pårørende.
Jeg mener, vi med vores tværfaglige
indsats er en værdig medspiller i den
samlede palliative indsats i Region
Syddanmark, en indsats jeg ser frem
til fortsat at udvikles således at hospice også fremover bidrager til, at den
faglige kvalitet sikres i den palliative
indsats i regionen..

Støtteforeningens bestyrelse efter konstitueringen den 21. april 2015:
Formand: Tidl. folketingsmedlem, læge Preben Rudiengaard, Ribe
Næstformand: Sognepræst Frede Dalum, Esbjerg.
Kasserer: Administrator Christian Bendixen, Esbjerg
Sekretær: Lærer Marianne S. Pedersen, Esbjerg
Advokat Bent Hejbøl Jensen, Esbjerg
Sygehjælper Michaela Lydiksen, Esbjerg
Tidl. rektor Hanne Meyer, Esbjerg
Tidl. direktør Kurt Øland, Esbjerg
Skoleleder Tom Thorup, Varde
Suppleanter:
Kirsten Schmidt, Esbjerg
Lis Røy, Varde

Den første større opgave bliver ombygningen af hospice i perioden 1.
juni til ca. 1. november 2015.
Ombygningen kommer til at stå på
fundamentet: ”Program for det Gode
Hospice 2006”, som Fonden Real
Dania var én af initiativtagerne til, og
hvis formål var at få rammer og indhold på hospice til at smelte sammen
på en ny måde, for at nå målet om
kvalitet i livet for både den døende og
de pårørende.

Tankerne bag ” Program for det gode
hospice ” var de, som Hospice Sydvestjylland i 2006 blev bygget ud fra.
PAVI ( Palliativt Videnscenter ) har
i de forløbne år forestået videreudviklingen og har i 2014 udviklet fem
overordnede principper for lindrende
arkitektur:
1.
2.
3.
4.

Rummenes funtionalitet
Lys- lyd- luft-temperatur i rummene
Natur - nærhed hertil
Mulighed for både at have privatliv
og relationer samt
5. Den stemning der er i huset.

De fem overordnede principper for
lindrende arkitektur bliver de guidelines, der, i det omfang det er muligt,
danner den ”røde tråd” i ombygningen
her i 2015.

5. Bløde møbler til at slænge sig i
6. Adgang til net-flix – så man kan se
film
Vi er i den heldige situation, at vi kan
imødekomme adskillige af disse ønsker, da flere organisationer har doneret midler til hospice. Donationer, vi er
dybt taknemmelige for, og som gør det
muligt at opfylde de nævnte ønsker, i
forbindelse med ombygningen.
Ombygningen giver ligeledes bedre
arbejdsvilkår på stuerne, ikke mindst
for sygeplejerskerne, i de tilfælde hvor
der er patienter der har brug for et eller
flere hjælpemidler.

Der er en spændende opgave som
jeg med glæde har påtaget mig, da
jeg ser det som af stor betydning at
hospice er lokalt funderet.

I de 5 måneder ombygningen står på
skal hospice genhuses på SydVestjyskSygehus, den tidligere afdeling
272. Vi er i øjeblikket i gang med at
gøre de midlertidige lokaler på SVS
så hyggelige og hjemlige som muligt,
og vi tager de møbler, blomster og
den kunst der er plads til med derover.
Vi vil i den tid ombygningen står
på, have plads til det samme antal
patienter/ familier og alle patienter
får enestue. Vi vil tilbyde den samme
tværfaglige palliative indsats til gavn
for vore patienter, og de frivillige vil
også være tilstede på samme vis som
de plejer. Køkkenet vil indrette sig på
et afdelingskøkken og vil ligeledes
tilbyde samme gode mad til patienter
og pårørende som vi kender.
Patienterne vil blive flyttet 2 juni 2015,
og i ugen optil vil alle patienter og
pårørende blive inviterede til to informations eftermiddage, hvor der også
bliver mulighed for at stille spørgsmål.
Adskillige frivillige har tilbudt at hjælpe
med at pakke og flytte, en hjælp vi hat
takket ja til og som vi meget glade for.

Personligt er jeg er uddannet sygeplejerske i 1987, har en baggrund
som overordnet leder for sygeplejen
i Varde kommune, og inden kommunesammenlægningen leder af hjemmeplejen i Helle kommune.
Jeg har tidligere været underviser på
Sygeplejeskolen i Esbjerg og klinisk
sygeplejelærer på Grindsted-Brørup
sygehus, har videreuddannelse i
form af en diplom i pædagogik og en
master i offentlig ledelse. Jeg er gift,
bor i Ølgod og har 2 børn der begge
er flyttet hjemmefra. Malene bor med
sin kæreste i København og læser
uddannelsesvidenskab og Christian
er udviklingskonsulent i Varde kommune, er gift og håber på en politisk
karriere på Christiansborg efter det
kommende folketingsvalg.

Ragnhild Rabjerg, Hospicechef

Ombygningen giver os også mulighed
for at skabe bedre faciliteter for de
børn og unge, der er pårørende her
på hospice en periode i deres liv. For
at sikre, at vi får skabt de allerbedste
og helt rigtige faciliteter har vi spurgt
en gruppe børn og unge, hvad der vigtigst når man har sin gang på hospice,
og de siger:

Når genhusningen og ombygningen
er afsluttet sidst på 2015, glæder jeg
mig til at tage et nyt hus i anvendelse
til glæde og gavn for patienter, pårørende, personaler og de frivillige. Jeg
vil arbejde for at vi på hospice er kendt
for at arbejde efter værdier om ligeværdighed og ordentlighed i alle relationer, vi vil fortsat på Hospice være
kendt for et højt tværfagligt niveau, til
gavn for patienter og pårørende.

1.
2.
3.
4.

Af andre opgaver er vi stadig så heldige, at vi bliver inviteret til forskellige
arrangementer for at fortælle om hospice, hvad kan vi og hvad står vi for.

Helt praktisk er de nævnte guide-lines
tydelige ved at ombygningen skal
sikre større patient stuer, hvor der
er bedre plads til både patient og de
pårørende. Undersøgelser viser at
hospice patienter tilbringer mere end
90 % af tiden på patientstuerne, og vi
oplever at mange pårørende gerne
vil være sammen med deres syge
familiemedlem/ ven, og de nuværendes stuers størrelse sættes af og til
under pres.
Ombygningen vil ligeledes sikre større
luftskifte på patientstuerne hvilket vi
forventer vil betyde mere behagelige
temperaturer på stuerne.
Ligeledes bliver de fælles opholdsfaciliteter større og indrettet således
at der både er plads til privat liv, men
også til at møde andre patienter og
pårørende. Netop det at møde andre
i samme situation viser både undersøgelser og vores egne erfaringer
her på hospice, at både patienter og
pårørende har stor glæde af.

Noget at lave på stuen
En hule – til at gemme sig lidt i
IT – spil
Bræt spil

Jeg har fået en meget fin modtagelse
af både personalet, de frivillige, lægerne, samarbejdspartnere, bestyrelsen for hospice og støtteforeningen,
og jeg glæder mig til det fremtidige
samarbejde.
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