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Generalforsamlingen i Støtteforeningen for
Hospice Sydvestjylland den 25. april 2018
Så er der atter gået et år siden sidste
generalforsamling den 26. april 2017.
I beretningsåret har vi haft 4 bestyrelsesmøder inklusive det konstituerende
bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen den 26. april.
Nu skal man dog ikke tro, at bestyrelsen læner sig tilbage og mødes 3
gange om året.
Vores bestyrelse er aktiv og dynamisk,
idet vi har et indsamlingsudvalg og et
PR-udvalg.
Indsamlingsudvalget er sat i verden for
at indsamle midler til brug for vores
hospice.
Dette gør vi bl.a. ved at øge vort medlemstal, og det nye skud er fremstød
via Facebook. Vi gør også opmærksom på vores hospice og muligheden
for at støtte via brochurer hos vores
normale samarbejdspartnere (læger,
tandlæger og andre sundhedsprofessioner). Vi har kontakt til virksomheder
og organisationer som Odd Fellow,
Lions og Rotary. Men det mest vigtige
er kontakten til og støtten fra de mennesker, som ved, at vi har et hospice,
og som ved, hvad det står for. Vi takker
for alle de donationer, vi får bl.a. i forbindelse med begravelser og bisættelser.
PR-udvalget er vores ansigt udadtil
bl.a. ved udfærdigelse af nyhedsbreve
og organisering af medlemsmøder. Vi
prøvede for første gang at konvertere
vort efterårsmøde til en efterårsmatine,
som blev afholdt i Musikhuset Esbjerg
den 1. november 2017. Der var underholdning ved Huxi Bach, Gabriella
Maria Glavind og undertegnede. Formålet med denne matine var at gøre
opmærksom på støtteforeningen og at
samle penge ind.
Som formand vil jeg gerne takke alle
medlemmer af bestyrelsen for det
kæmpe uegennyttige arbejde, I laver i

vore vigtige udvalg. Det er bl.a. jeres
arbejde, som er fundamentet for støtteforeningens funktion.
Vores hospice har en mission, en vision, en strategi og et værdisæt.
Det har vi også i Støtteforeningen:
Vores mission er at støtte op om og
medvirke til, at hospice kan tilbyde rolige og æstetiske rammer for vore patienter, samt vedvarende udbygge et
tæt og værdifuldt samarbejde med de
frivillige, som er en del af hospice.

Vores vision er at sikre den lokale forankring af hospice og skabe en støtteforening, som er aktiv og respekteret i
lokalsamfundene for seriøsitet og et
højt etisk kodex.
Visionen omfatter også at medvirke til,
at de frivillige kan bidrage til omsorg,
nærvær og praktisk hjælp, fordi det
skal være attraktivt at være frivillig.
Vores strategi er at sikre så mange
midler som muligt til at kunne støtte op
om vort hospice med de frivillige som
en ekstra ressource og kontinuerligt
bidrage til forbedring af hospice’s fysiske og æstetiske rammer.
Vores overordnede værdi for hospice
er, at Hospice Sydvestjylland skal være

et hospice med rum for alle, med plads
til alle og et hospice, som vi alle er
stolte af og som vi alle kan anbefale.
Vedrørende økonomien skal jeg henvise til det efterfølgende punkt på dagsordenen ved vores kasserer. Jeg skal
dog præcisere, at vi ikke er en sparekasse. Vi er en rimelig velkonsolideret
organisation, hvor midlerne, som vi
indsamler, går til vort hospice og tildeles i overensstemmelse med vores
mål og værdier.
Jeg skal heller ikke undlade at bemærke at foreningens administrationsomkostninger er meget små, idet de
indsamlede midler skal gå til hospice.
Mange humanitære organisationer
kunne måske lære noget af os på dette område.
Støtteforeningen har 2 ordinære medlemmer af Hospice bestyrelse og dette
er Pia Hvorslev og Gert Amdi Sørensen. Støtteforeningens formand eller
næstformand deltager i Hospice’s bestyrelsesmøder.
Hospice har fået ny formand, idet
Gylling Haar er gået på pension. Vi
takker Gylling for et positivt og konstruktivt samarbejde gennem mange
år. Den nye formand er Bent Peter
Larsen, som vi kender, og vi er overbevist om, at det gode samarbejde vil
fortsætte.
Hospice har ligeledes fået 2 nye medlemmer: Thyge Nielsen (udpeget af
kommunerne) og Lars Mogensen (udpeget af Region Syddanmark).
Støtteforeningens bestyrelse vil meget
gerne takke for det konstruktive og
positive samarbejde, vi oplever med
Hospice daglige ledelse Ragnhild Rabjerg og Annette Hornemann.
Med disse ord vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingens forhåbentlige velvillige behandling.
Preben Rudiengaard, formand
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Hospice Sydvestjylland – nu og i fremtiden
nye krav til fagligheder mv. På Hospice
Sydvestjylland har vi derfor også valgt
at være en del af et stort forskningsprojekt i samarbejde med UC-Syd
omkring KOL patienter. Det har vi store
forventninger til. Men der kan på sigt
også vise sig andre patientgrupper,
som vi skal være klar til at modtage.

”You matter because you are you, and
you matter to the end of your life. We
will do all we can not only to help you
die peacefully, but also to live until you
die.” (Cicely Saunders).
Med dette citat af en af hospicebevægelsens store personligheder vil jeg
gerne præsentere mine tanker om
fremtiden for vores Hospice.
Jeg har siddet i bestyrelsen for Hospice i ca. et år som repræsentant for
Kræftens Bekæmpelse og for et par
måneder siden blev jeg valgt som formand for bestyrelsen efter Gylling
Haahr.
Jeg ser frem til opgaven med glæde
og optimisme.
Hospice Sydvestjylland er en veldreven og velfungerende organisation. Vi
har fagligt kompetente og dedikerede
medarbejdere, vi har en dygtig ledelse,
vi har en skare af engagerede og ansvarlige frivillige, vi har en aktiv og
værdifuld støtteforening og vi har et fint
samarbejde med Region Syddanmark
og kommunerne.
Men der er selvfølgelig også udfordringer forude. Udfordringer vi som bestyrelse, som ledelse og som medarbejdere skal forholde os til. Et par af
dem vil jeg vende tilbage til.
For ca. 20 år siden var jeg amtsdirektør i det daværende Ribe Amt. Jeg
havde den fornøjelse at deltage i den
indledende dialog med den daværende Hospiceforening. En forening der
blev båret af stærke personligheder
med faglighed og vilje.

Giv en gave via MobilePay
nummer 40 32 02 04.
Hvis du ønsker fradrag for din
gave, skal du i tekst feltet skrive
dit cpr-nummer.

Det er derfor en glæde at se det smukke og vellykkede resultat, der er kommet ud af den indledende dialog.
For et par uger siden havde vi i bestyrelsen et spændende strategiseminar
med oplæg fra professor Helle Thim
fra Palliativt Videnscenter og tidligere
sogne- og sygehuspræst Preben Kok.
Det var en rigtig god anledning til at
sætte vore overvejelser i forhold til
Hospice Sydvestjylland ind i en større
sammenhæng.
Tankevækkende at det første hospice
i Danmark blev oprettet for kun 26 år
siden og at det først var i 2000 vi fik en
hospicelov. Udviklingen er gået kolossalt stærkt – også i vores eget område.
Fra starten var hospice en ny måde at
omgås og yde omsorg til uhelbredeligt
syge og deres familier på. Det er det
stadig, men i dag er vi også en vigtig
del af den samlede specialiserede palliative indsats – med alt hvad det indebærer.
Denne udvikling giver naturligvis anledning til at stoppe op og overveje,
hvilken retning vi skal bevæge os i og
hvilke initiativer det nødvendiggør.
Jeg vil nævne tre spørgsmål og give
nogle overvejelser til disse.
1. Nye patientgrupper
Oprindeligt var hospice i særlig grad et
tilbud til cancer patienter. Sådan er det
også i dag, men vi ser i stigende grad
at andre patientgrupper har behov for
et hospicetilbud. Aktuelt har vi f.eks. en
del KOL patienter. Det stiller naturligvis

2. Den oprindelige ”hospicekultur”
Der er for mig ingen tvivl om at den
oprindelige hospicekultur indeholder
værdier og kultur som er meget værdifulde og som er savnede i det ”store
offentlige sundhedsvæsen”. Der er
heller ikke tvivl om at disse værdier
kommer under pres, når vi i stigende
grad bliver en del af det samlede sundhedstilbud. Derfor skal vi være tydelige
omkring vores værdigrundlag og vi
skal sammen med vore dygtige medarbejdere værne om det. Samtidigt
skal vi være bevidste om at vi også
bliver en del af den kvalitets- og læringskultur som på godt og ondt præger
sundhedsvæsenet.
3. Ulighed i sundhed
Det er en klassisk og vigtig diskussion
hvordan vi sikrer størst mulig lighed i
vores sundhedstilbud. Der er mig bekendt ikke forsket i hvorvidt der er social ulighed i vores hospicetilbud. Men
for mig er der ingen tvivl om at der i dagens Danmark findes personer og
grupper som burde have et hospicetilbud, men som ikke får det fordi de og
deres nærmeste ikke har ressourcerne til at opsøge det. Her har både vi,
kommunerne og de praktiserende læger en stor opgave.
Ud over de tre nævnte udfordringer er
der naturligvis en række yderligere.
I bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland glæder vi os til at trække i arbejdstøjet og tage fat. Som nævnte står vi
efter min vurdering godt rustet til opgaven.
Jeg glæder mig til samarbejdet i de
kommende år.
Bent Peter Larsen,
bestyrelsesformand
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Focus på forflytning og lejring
ledes man som patient mest enkelt
kan rejse sig, samt hvordan plejepersonalet kan hjælpe patienterne med at
ligge og sidde godt. I uge 8 og 9 var
der også forskellig undervisning for
personalet i hvordan man som plejepersonale bruger sin krop bedst muligt, så man undgår at få skader på ryg
eller skuldre.
Caféområdet er åbent døgnet rundt,
og alle, der er nysgerrige, er velkommen til at kikke ind.
Vores forflytningsvejledere (de ansatte,
der ved allermest om forflytning) her
på hospice har været aktive og lavet
dækkeservietter med billede af, hvad
der kan ske med ryggen, hvis man ikke
passer på.

På hospice er det vigtigt, at hver dag
er så god som muligt for vore patienter.
Det er af største betydning, at patienterne får den nødvenlige hjælp af plejepersonalet til f.eks. at sidde godt i en
stol ved bordet, når det er spisetid og
at ligge rigtig godt i sengen, når man
skal hvile sig eller sove.

op af eller i sengen, komme op og sidde godt f.eks. i kørestolen, komme ned
i spabadet eller komme i bad på badeværelset.

For at dette skal være muligt, må plejepersonalet være i besiddelse af den
sidste nye viden om gode arbejdsstillinger og hjælpemidler, således at de
kan hjælpe patienterne med at komme

Ragnhild Rabjerg
hospicechef

Vi havde derfor i uge 8 og uge 9 2018
fokus på det, der i fagsprog hedder forflytninger og lejring. For patienterne betyder det, at man er velkommen til at
kigge ned i biblioteket her på hospice,
hvor der er lavet et caféområde med
billeder, bøger, reklamer og andet materiale. Der vises for eksempel, hvor-

Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland har til opgave at skaffe økonomiske midler, som kan bidrage
til at give patienter, pårørende, personale og de frivillige hjælpere den bedst tænkelige hverdag.
BEMÆRK: Gaver er fradragsberettiget i den skattepligtige indtægt.
Højeste beløb for fradragsberettigede gaver til velgørende foreninger er 15.900,00 kr. i 2018. Hvis du ønsker fradrag
for din gave, skal du huske at oplyse dit cpr.nr. Virksomheder skal opgive CVR-nummeret. Gaver hvor der ønskes
fradrag for, skal indbetales til dette reg.nr. 2540 konto nr. 628 658 6005.
Du kan også blive støttemedlem, årligt kontingent, 100 kr. for enkeltpersoner, 150 kr. for par, 300 for en forening,
1000 kr. for en virksomhed. http://www.hospicesydvest-venner.dk/blivmedlem
Tak for din hjælp.
Støtteforeningen Hospice Sydvestjylland, kasserer Christian Bendixen,
Kirkegade 70, 6700 Esbjerg – cb@kfum-kfuk.dk

Hospice nu og i fremtiden
Danmark har i alt 18 hospicer. Olav
Nørgaard er netop blevet valgt som ny
landsformand for Hospice Forum Danmark.
Vi - Hospice’s venner - havde derfor lyst
til at høre nærmere fra den nye landsformand om hvilke fokusområder og
visioner, han har for udviklingen af Hospice Forum Danmark. Vi var så heldige, at Olav Nørgaard kunne deltage
i vores generalforsamling og holdt et
meget inspirerende foredrag med titlen: ”Hospice nu og i fremtiden”
Olav Nørgaard indledte med at fortælle om sin personlige baggrund for
at gå ind i arbejdet for Hospicetanken,
eksemplificeret med fakta om et nært
familiemedlems møde med systemet,
og Olav Nørgaard oplevede i den forbindelse, at der er tabu om døden.
Det fremgik tydeligt, at vi her har en
formand som er visionær, kompetent
og ikke mindst har en politisk baggrund
og vigtigt netværk.
Olav Nørgaard har således bl.a. siddet
i regionsrådet i Region Midtjylland, er
næstformand i bestyrelsen for Hospice
Limfjord.
Min mission er at udbrede hospicernes
viden om lindring i døden til både befolkningen og sundhedssystemet. Hospicepersonalet har opbygget en betydelig erfaring siden hospiceloven fra
2004, hvor alle landets amter fik et
hospice.
Den vidensdeling, som ikke finder sted
i tilstrækkelig grad, skal vi udbrede
bl.a. til hospitaler og læger.
Denne viden skal vandre ud i landet.
Olav Nørgaard nævnte flere gange

under sit foredrag det store udbytte,
som deltagerne oplevede fra en studietur til UK for bestyrelsesmedlemmerne
og fagpersoner. Her var virkelig stor inspiration at hente til videreudvikling af
Hospice i Danmark.
Olav Nørgaard nævnte de mærkesager, som han ønsker skulle være
pejlemærker for den videreudvikling.
Her skal blot nævnes nogle.
- Udgående funktioner - vi skal nå ud
over rampen og formidle vores viden
og erfaringer
- Børnehospice kommer på finansloven – målet er 2 i Danmark. i UK er
der 20 børnehospice
- Flere hospice pladser
- Hospice for alle med behov
- Akutpladser på hospice
- Udbredelse af hospicefilosofien til
sundhedssystemet – hospitaler, plejecentre, hjemmehjælp
- Være opmærksomme/fokusere på
de pårørendes situation evt. aflastning i hjemmet – udover de fysiske
rammer
- Oprette Daghospice

- Afmystificering af døden som tabu –
måske skulle vi starte med børnene.
Der skal starte et skoleprojekt - nedbryde tabuer omkring døden – som
forsøg med børn i udvalgte skoler.
Eks. tage vare på børn, der har mistet deres kære – tilbyde samtaler og
give oplysninger
- Lad skolebørnene besøge et hospice
evt. i forbindelse med konfirmationsforberedelserne.
- Patienter kommer for sent på hospice
- Hjælp der hvor folk dør
- Der må ikke være forskel på palliation efter bopæl
- Vi skal have lov til at vælge, hvor vil
vi dø
- I Danmark er 94% af patienterne
kræftpatienter - i UK er det 65%
- Kun 4 % af befolkningen dør på Hospice
- Gennemsnit liggetid er 16 dage
- 20% udskrives og dør eks. i hjemmet
- 1/3 af de patienter, der visiteres, når
ikke at komme på hospice
- Pointer og udbred, at det er gratis at
komme på hospice
Olav Nørgaard sluttede med at udtrykke håb om, at Hospice Forum Danmark kommer videre i den ønskede
retning.
Der er meget at arbejde for, sluttede
ildsjælen Olav Nørgaard sit foredrag.
Formand Preben Rudiengaard takkede
for det inspirerende og informative
foredrag.
Hanne Meyer
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