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Bestyrelsen har afholdt 4 ordinære
bestyrelsesmøder i beretningsåret.
Af Støtteforeningens vedtægter fremgår, at foreningen skal arbejde for:
− At fremme kendskabet til og virke for
nye opgaver indenfor den palliative
indsats i området.
− At virke for fremskaffelse af midler til
det frivillige arbejde på Hospice, give
tilskud til uddannelse og udvikling,
udstyr og udsmykning, lindrende aktiviteter og sorgarbejde.
Desuden skal vi arbejde aktivt med i
paraplyorganisationen Hospice Forum
Danmark, samt udpege medlemmer til
bestyrelsen for Den selvejende Institution Hospice Center Sydvestjylland,
fond.
Med hensyn til at øge kendskabet til
Hospice og den palliative indsats i området så har vi for tiden 1411 ambassadører, som støtter vores Hospice.
Det er jer, medlemmerne af Støtteforeningen. Tak for jeres engagement, tak
fordi I er, som I er. Men vi vil gerne være
endnu flere for at løfte vores fælles
sag. Så skal vi ikke love hinanden, at
vi i det kommende år, hver tegner et
nyt medlem.
Vi har i beretningsåret virkelig fået sat
vores Hospice på den officielle dagsorden, og på en god måde. I anledning
af vort 10 års jubilæum blev der afholdt
jubilæumsfest den 3. november, jubilæumsdag for personale og pårørende
den 6. december og åbent hus den 19.
januar.
Der var meget stor interesse for disse
tiltag, og Hospice fik en meget positiv
omtale.

Her i aften har vi lige hørt regionsrådsformanden Stephanie Lose fortælle om
hvorledes regionen nu og i fremtiden
vil samarbejde med hospices beliggende i regionen. Et arrangement som
Støtteforeningen er vært for.
Så alt i alt har bestyrelsen bidraget til
at øge kendskabet til vort Hospice i
beretningsåret.

Olav Nørgaard fra Skive har erstattet
Tove Videbæk, som ønskede at gå af,
efter mange års god tjeneste.
I Hospice´s bestyrelse har Støtteforeningen udpeget Pia Hvorslev (nyligt
genudpeget) og Gert Amdi.
Bestyrelsen har haft et hektisk år. Vi
mener, vi har levet op til vores målsætninger og vores værdisæt.

Med hensyn til fremskaffelse af midler
til Hospice har bestyrelsen netop bevilget 270.000 kr. til frivillighedsarbejdet,
sorgarbejde, udsmykning, kurser og
diverse hjælpemidler.

Vi har et godt klima og et godt samarbejde i vores bestyrelse, og som formand vil jeg gerne takke hver af jer for
det store arbejde, I yder.

Vi vil gerne takke vores trofaste donorer. Men vi har stadig brug for midler
til at forsøde dagligdagen for vores patienter på Hospice. Så gaver i form af
pengegaver, testamentariske gaver og
andet er meget velkomne.

En stor tak skal også lyde til Hospice´s
bestyrelse og ikke mindst til hospicechef Ragnhild Rabjerg og souschef
Annette Hornemann. Det er en gave i
dagligdagen at arbejde sammen med
jer.

Vi har et godt samarbejde med Hospice Forum Danmark. Christian Bendixen og Bent Hejbøl Jensen fra os, er
medlem af bestyrelsen. Hospice Forum
har ved den netop afholdte generalforsamling fået ny formand, idet dyrlæge

Med disse ord vil jeg på bestyrelsens
vegne overgive beretningen til generalforsamlingens forhåbentlige velvillige
behandling.
Preben Rudiengaard
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En veloplagt Stephanie Lose indtog salen
Stephanie tilkendegav, at hun var glad
for at kunne være her i dag og fortælle
lidt om hendes og regionens forventninger til hospice nu og i fremtiden.
Pejlemærker i regionen
Region Syddanmark er en stor organisation, der spænder fra sociale tilbud
til regional udvikling og psykiatri- og
sundhedsområdet. Det betyder også
at de har mange strategier, visioner og
politikker.
Man har derfor lavet 8 pejlemærker
der på et overordnet niveau også vise
retningen for tilgangen til samarbejde
med hospice og deres forventninger
hertil.
Et af pejlemærkerne lægger vægt på,
at Region Syddanmark er borgernes
og patienternes region. Det betyder
blandt andet, at de skal møde patienter og pårørende ud fra sundhedsvisionens værdier om dialog, lighed, sammenhæng, rettidighed, kvalitet og ansvar. Det handler også om at udvikle
og prioritere samarbejdet med frivillige
kræfter og inddrage borgere, patienter
og pårørende i udviklingen af regionens ydelser.
Et andet pejlemærke handler om at
Region Syddanmark drives med vægt
på klare visioner og spilleregler samt
stabil og decentral drift. Dette pejlemærke understreger, at man gerne vil
drive et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vores sygehuse og andre
enheder har forskellige roller og gensidige forpligtigelser.
Man lægger vægt på at enhederne er
selvbærende og komplette og hver
især bidrager til at skabe sammenhæng. Det indebærer også en decentral tankegang med en høj grad af
frihed til at organisationerne selv kan
disponere og håndtere den daglige
drift.
Netop disse to pejlemærker hænger
meget godt sammen med synet på og
forventninger til indsatsen på hospice.

Succesen bag hospice
En del af succesen bag hospice-konceptet, mente Stephanie har været, at
hospice er etableret og drives på et
fundament af stærkt lokalt ildhu og engagement.
Den særegne konstruktion med selvejende institutioner, støtteforeninger
og forbilledlig inddragelse af frivillige
kan være med til at understøtte og forstærke den lokale virkelyst.
Initiativer, løsninger og ideer, der vokser op nedefra, har det som bekendt
med at slå hurtigere rod og det er også
derfor, at man i regionen lægger vægt
på at der skal være plads til decentrale
løsninger og udvikling. Dette har gjort
sig gældende for hospice og vil også
gøre det fremover.
Der skal være plads til lokale forskelle
og behov, men det skal også kunne gå
hånd i hånd med, at hospice er en integreret del af den samlede palliative
indsats, der både foregår i kommuner,
almen praksis og på sygehusene.

Stephanie Lose.
Hospice er således ét ben i den samlede palliative indsats. Det er vigtigt, at
man er bevidste om at hospice ikke
kan eller skal være et tilbud for alle.
Dels sætter de økonomiske ressourcer
sine naturlige begrænsninger, men
man skal fagligt også holde fast i, at
hospice fortsat skal være et specialiseret tilbud for patienter med særlige
komplekse behov, der har brug for en
tværfaglig indsats.
Fremtiden
I forhold til denne gruppe - patienter
med komplekse palliative behov –
mente Stephanie til gengæld at man i
fremtiden vil se en stigende opmærksomhed på, at den specialiserede palliative indsats, herunder hospice-tilbud,
i højere grad også vil komme til at omfatte andre grupper end kræftpatienter.

I pejlemærkerne er det fremhævet, at
man har en særlig vigtig fælles opgave
i at skabe sammenhæng for patienter
og pårørende, så de ikke oplever problemer i kommunikation og samarbejde
på tværs af sektorer. Det gør sig i særlig grad gældende for sårbare patienter. Patienter og deres pårørende, som
står i en meget svær situation med
uafvendelig og livstruende sygdom
inde på livet, og får brug for palliativ
støtte, skal gerne opleve, at dette sker
i et sømløst og koordineret samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper.
Det er ikke altid en let opgave - men
det er en opgave som man skal kunne
løfte.

Det er naturligt at kræftpatienter har
udgjort den største gruppe, og vil formentlig også gøre det fremover. Men
andre patienter med fx hjerte- og luftvejssygdomme, herunder KOL og patienter med neurologiske lidelser, kan
også have palliative behandlingsbehov.

For at understøtte muligheder for at
skabe denne sammenhæng, har man
som en del af sundhedsaftalen mellem
region og kommuner i en årrække haft
en særlig samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende patienter, som hospice også er en del af.

Tilbuddene gives i en vis udstrækning
til andre patientgrupper allerede i dag,
men det er noget, som vi kommer til at
have mere fokus på. Igen for at relatere tilbage til pejlemærkerne er det
meget i tråd med at vi vil arbejde for
lighed i sundhed.
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Man skal have øje for at der er en stor
gruppe, hvor symptomer og problemstillinger heldigvis ikke er så komplekse, at der er brug for en specialiseret indsats, men som stadig har
behov for palliativ pleje og behandling
på såkaldt basisniveau. En stor del af
denne indsats foregår som bekendt i
kommunerne og på sygehusene.
Det er fakta, at mange patienter – med
den rette sundhedsfaglige støtte til
både patient og pårørende – så vidt
muligt gerne vil kunne tilbringe den sidste tid i eget hjem. Det skal man blive
endnu bedre til at skabe rammer og
mulighed for.
Kræftplan IV
Derfor er det positivt, at der i den nye
Kræftplan IV nu er afsat ekstra midler
til at man, især i kommunerne, kan
styrke den basale palliative indsats,
blandt andet gennem kompetenceudvikling af sundhedspersonale i primærsektoren.
Her anerkendte Stephanie de initiativer, som hospice her i Esbjerg allerede har taget og indgår i. I samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune,
har man, blandt andet, gennemført
kurser i palliation til kommunalt sundhedspersonale.
Det er fint i tråd med Kræftplan IV og i
øvrigt også med regionens pejlemærker om at man gerne bidrager til udvikling af det nære sundhedsvæsen og
gør brug af regionale styrker til gavn
for andre aktører. Hun var også glad
for at hospice i regionen, herunder
Hospice Sydvestjylland bakker aktivt
op om og deltager i løbende forbedringsarbejde og kvalitetsudvikling.
Det er et vigtigt arbejde, hvor kernen
er en ambition om hele tiden at løfte
kvaliteten af sundhedsydelserne, så vi
får skabt størst mulig værdi for patienterne – det hænger også godt sammen med ambitionerne i vores pejlemærker. Som en del af regionernes
fælles kvalitetsprogram har man på
landsplan nedsat et såkaldt læringsog kvalitetsteam inden for specialiseret
palliativ behandling, som hospice indgår i sammen med de palliative teams

på sygehusene. Formålet med projektet er styrke kvaliteten af den specialiserede palliative behandling ved at
arbejde med nogle fælles forbedringsmål, som man er enige om.
De frivillige er vigtige
Inddragelse af frivillige i nogle situationer kan skabe et værdifuldt supplement til medarbejdernes professionelle
indsats og dermed kan tilføre ekstra
værdi fra patienter og pårørende. Det
er indstiftet en frivillighedspris og i
2015 udarbejdede regionen en egentlig frivillighedsstrategi. Formålet med
strategien har været at sætte rammerne omkring inddragelse af frivillige og
skabe nogle retningslinjer der sikrer
ordnede og trygge forhold for alle involverede. Det er blandt andet vigtigt
at den frivillige indsats skal tage udgangspunkt i lokale ønsker, forhold og
behov, og at den frivillige indsats er et
værdifuldt supplement og ikke en erstatning for den professionelle pleje,
behandling og rehabilitering.
Derfor er det vigtigt, at der er klare
rammer for og tydelig ledelse af den
frivillige indsats, som bygger på gensidig respekt. Hospice er jo nok et af
de områder, som har længst tradition
for at inddrage frivillige.
Da regionen udarbejdede strategien,
var man glade for at kunne trække på
erfaringer og input fra hospice i forhold
til vores praktiske erfaringer med inddragelse af frivillige, som jo også kan
være forbundet med en række dilemmaer. Der havde hospice værdifuld
viden regionen kunne bruge i deres arbejde, så på den måde kan hospice

også give regionen inspiration til indsatsen på andre områder.
Tak for godt samarbejde
Stephanie understregede, at de - i de
forgangne 10 år - har været og er meget tilfredse med vores samarbejde
med hospice.
”Den ihærdige og engagerede indsats,
der her gøres for vores døende medborgere og deres pårørende, er helt
unik, og udgør en meget vigtig del af
sundhedsvæsenet.
Der er for mig ingen tvivl om, at viljen
til at drive og videreudvikle hospice står
meget stærkt, og at der er stor opbakning til hospice-tanken overalt i vores
samfund.
Hospice er et unikt tilbud i vores sundhedsvæsen, hvor mange døende medborgere i rolige, æstetiske og trygge
rammer får mulighed for en værdig afslutning på livet. Jeg ved at patienter
og deres nærmeste bliver mødt af engagerede og kompetente medarbejdere og frivillige, der med fokus på en
høj grad af inddragelse af patienter og
pårørendes behov, yder tværfaglig omsorg og smertelindring for både fysiske
og sjælelige problemer.
Alle omkring hospice – det gælder både
ledelse, medarbejdere, frivillige, støtteforening og bestyrelse kan være
stolte af Hospice Sydvestjylland.
Jeg ser frem til at videreudvikle samarbejdet mellem hospice og regionen i
mange år fremover. Tak for ordet. ”,
Stephanie Lose, Regionsrådsformand
Region Syddanmark.
Tom Thorup

Indstillingen til Hospice Forum Danmark
Jeg indstiller Kurt Junker Jensen til ildsjæleprisen. Han har især ydet en særlig indsats ved at få igangsat musik i
Aflastningstjenesten. Han spreder glæde og gør en enorm indsats for rigtig
mange, der nyder hans selskab og
gode humør. Kurt har været aktiv i Aflastningstjenesten i 10 år, hvor han blev
frivillig Hospice Sydvestjylland, vågekone m/k, og i perioder besøgsven, i
en årrække været bestyrelsesmedlem
i Aflastningstjenesten.
Udover sin frivillige indsats i Aflastningstjenesten er Kurt musiker, for 5 år
siden fik han organiseret 15 spillemænd “De glade spillemænd” som en
del af indsatsen i Aflastningstjenesten,
hvor han koordinerer musikere og aftaler spilledatoer til forskellige plejecentre og på hospice, de er tre eller fire
af gangen, der spiller til fællessang og
Kurt deltager selv alle gange. De har
kursus i Erindringsdans og spiller til det
på enkelte plejecentre. Spillemændene
yder på årsbasis ca. 1200 timer med
musik for patienterne på hospice og til
demente på plejecentrene i Esbjerg og
Varde.

Her ses Kurt Juncker Jensen sammen med Laila Munk Sørensen fra Hospice
Forum Danmarks bestyrelse, da han på årsmødet fik overrakt prisen som årets
ildsjæl.
Kurt har lavet flere “syng med” sangbøger med stor skrift, billeder og
ønskenumre, der er populære hos lytterne.
Kurt står desuden for at arrangere
kunstnere til hospice og står som vært
ved arrangementerne.
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Kurt er også kendt for sine helt specielle servietfoldninger, hvor han gerne
laver nogle stykker til lager.
Ingrid Bang

Facebook
Du kan nu “like” Støtteforeningens
venner på Facebook
www.facebook.com/hospicevenner
eller læse nyhedsbrevet der.
Tom Arnt Thorup
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