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Så lykkedes det!
6 + 6 mill. kr. = 12 mill. kr.
En dejlig julegave til Hospice Center Sydvestjylland.
Sådan siger formanden for
Hospice Center Sydvestjylland Betty Carstensen,
som modtog den glædelige nyhed fra Indenrigs- og
Sundhedsministeriet om, at
vi har fået tildelt 6 mill. kr.
til etablering af et hospice
i Esbjerg og dertil 6 mill. kr.
til driften de første to år. I alt
en samlet udmelding om 12
mill. kr.

mer. Tak for udholdenhed,
støtte og opbakning gennem
10 år, som ikke altid har
været lige lette at komme
igennem.
- Der har været tidspunkter, hvor vi virkelig havde
brug for at fastholde perspektivet og støtte hinanden
i, at dette projekt nok skulle
lykkes. For ideen er rigtig, og
der er brug for et Hospice i
Sydvestjylland.

Tak til medlemmerne
I den anledning siger Betty
Carstensen hjertelig tak til
støtteforeningens medlem-

Millionerne ruller
- Først i det nye år tager vi
fat på den mere detaljerede

planlægning. Der er mange
spørgsmål, som skal løses,
før vi kan åbne et fuldt færdigt og driftsklar Hospice.
Med de millioner, som vi
nu har fået tildelt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, så er vi nået et langt
stykke.
I forvejen har vi fået en

række donationer, så der
er noget at starte på.
Ministeriets udmelding
er en dejlig julegave. Vi
har grund til at være taknemmelige og samtidig
ønsker vi alle vore medlemmer og støtter en rigtig
Glædelig Jul og et Godt
Nytår, slutter Betty Carstensen. 

Baggrunden for den
glædelige udvikling
God Finanslov for Danske Hospicer.

Center for Lindrende Indsats

hedder en fin lille pjece, som er udgivet
af Kræftens Bekæmpelse, Foreningen
for Palliativ Indsats og Hospice Forum
Danmark.
I let læselige afsnit fortælles om
opbygningen af et ideelt hospice og
den lindrende indsats i Danmark.
Der er afsnit om patienten og de
pårørende, sorgarbejde, det tværfaglige samarbejde mellem en lang
række professionelle personer: læger,
sygeplejersker, fysioterapauter, præster,
psykologer, socialrådgivere.
Endelig kan man læse om den indsats, som
frivillige kan yde.
Pjecen er på 12 sider, og den koster 20 kr.
+ 20 kr til ekspedition og forsendelse. Kan
bestilles på www.hospice.dk 

Fredag den 5. november
2004 blev der på Christiansborg indgået et glædeligt
delforlig for Finansloven
2005.
Regeringspartierne,
Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne aftalte at der
skal etableres Hospicer med
12 pladser i alle amter.
Aftalen betyder, at der
afsættes 60 millioner kroner
i 2005 og yderligere 40 millioner fra 2006 og fremover.

etableres af de private støtteforeninger eller af nye
private hospicer.
Amterne får således pligt
til at lave driftsoverenskomst
med de selvejende hospicer.
Fra Hospice Center Sydvestjylland blev der - dvs. via
Fondsbestyrelsen - allerede
den 27. juli 2004 indsendt
ansøgning til Indenrigs- og
Sundhedsministeriet for at
få del i puljemidlerne.

Hospicepuljen udmøntes
efter ansøgning således,
at kriteriet om geografisk
spredning tilgodeses.
Regeringens, Dansk Folkepartis og Kristendemokraternes aftale indebærer,
at de nye hospicepladser

Penge til drift
Det er denne ansøgning,
som nu er imødekommet
med 6 mill. kr. til etablering
og 6 mill. kr. til drift de første
to år. Altså i alt 12 mill. kr. til
Hospice Center Sydvestjylland. 
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Lovforslag om Hospice i alle amter
Indenrigs og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens lovforslag om hospicer
i alle amter blev 1. behandlet
i Folketinget fredag den 26.
november 2004.

Reserver allerede nu
dagen for årets
Generalforsamling i
Støtteforeningen
Tirsdag d. 31. maj 2005
kl. 19.00.

Ved den lejlighed sagde
Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen bl.a.
“... jeg er bekendt med, at
der i pipelinen ligger yderligere initiativer i Ringkøbing,
i Djursland og i Vestsjælland,
som umiddelbart må komme
op og stå oven på lovforslaget her”.

Generalforsamlingen
finder sted på
KFUM og KFUK
i Kirkegade 70, Esbjerg.
Nærmere program følger
i næste Nyhedsbrev.

Hvornår får vi så
Hospice i Ribe amt?

Pleje for døende
Lovforslaget blev 2. behandlet d. 14. december
og endelig vedtaget ved 3.
behandlingen den 17. december 2004.
Ifølge lovforslaget skal de
døende sikres en sammenhængende og kvalificeret
pleje og behandling i trygge
rammer. De skal også, når
behovet opstår, kunne vælge, hvor de vil tilbringe den
sidste tid. Derfor indebærer
loven, at der etableres hospicer i alle amter, så dø-

Generalforsamling

ende i hele landet får en reel
mulighed for at vælge, om
de vil tilbringe den sidste tid
i hjemmet, på sygehus eller
på hospice.
På den baggrund indføres

der en pligt for alle amter til
at indgå driftsoverenskomst
med et selvejende hospice,
som lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinier for
palliativ indsats. 

Medlemsmøde
Støtteforeningen Hospice-Center, Sydvestjylland indbyder til medlemsmøde

Torsdag d. 10. februar 2005 kl. 19.30.
Mødested: KFUM og KFUK, Kirkegade 70, 6700 Esbjerg.
Her vil formanden for Hospice Center Sydvestjylland Betty Carstensen fortælle
om, hvor langt vi nu er med at få etableret et Hospice i Esbjerg.
Endvidere vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål.
Der er mulighed for at tegne medlemskab ved indgangen.
Vi håber på stort fremmøde. Vel Mødt!

Vi forventer at kalenderåret
2005 går med planlægning,
tilrettelægning, indsamling
og indretning. Vi håber så, at
Hospice-Center Sydvestjylland vil være klar til åbning
og indvielse i løbet af det
første halvår af 2006.
Vi sigter mod en placering i umiddelbar nærhed
af Sydvestjysk Sygehus i
Esbjerg. En sådan placering
medfører en lang række
fordele, nemlig at Hospice
ligger tæt ved Det Palliative
Team som hører hjemme
på Sydvestjysk Sygehus, at
Hospice er tæt på køkkenog vaskerifaciliteterne der,
og sidst men ikke mindst, at
Hospice kommer til at ligge
tæt ved Esbjerg Banegård
og Rutebil Stationen. 
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Den Selvejende Institution Støtteforeningen for HospiceOrganisatoriske ændringer
Under forarbejdet med et Hospice i Esbjerg er der oprettet
en fond med navnet “Den Selvejende Institution HospiceCenter Sydvestjylland, fond”.
Fondsbestyrelsen varetager de økonomiske, juridiske og
administrative opgaver samt den videre styring af planlægning og tilrettelæggelse af det kommende Hospice.
Fondsbestyrelsen har
følgende medlemmer:

Formand:
fhv. borgmester
Betty Carstensen, Varde

Næstformand:
provst Benneth Østergaard
Petersen, Esbjerg

Center, Sydvestjylland
Støtteforeningen, som nu har eksisteret i næsten 10 år, varetager medlemssiden, oplysningsvirksomheden, indsamling
af økonomiske midler samt praktiske opgaver i forbindelse
med etablering af Hospicet.
Støtteforeningens bestyrelse har følgende medlemmer:
Formand:
Fhv. borgmester Betty Carstensen, Varde
Næstformand:
Fhv. skoleleder Aja Høy-Nielsen, Esbjerg
Kasserer:
Administrator Christian Bendixen, Esbjerg
Sekretær:
Sygeplejerske Anne-Mette Haugaard, Tjæreborg
Provst Benneth Østergaard Petersen, Esbjerg
Advokat Bent Hejbøl Jensen, Esbjerg
Læge Viggo Høy-Nielsen, Esbjerg
Sygeplejerske Lise Erbs, Esbjerg
Studielektor Leif Geertsen, Esbjerg
Ad hoc. medlemmer:
Social og sundhedsassistent Ruth Jensen, Esbjerg
Revisor Tom Eriksen, Esbjerg
Fhv. skoleleder Arne Bækgaard Johansen, Esbjerg

Tillykke Hospice Fyn
Kvalitet i livet
Amtsborgmester, Ribe Amt,
Laurids Tørnæs, Esbjerg

Borgmester, fmd. f. kommuneforeningen i Ribe Amt:
Gylling Haahr, Helle

Fhv. borgmester, fmd. f.
Kræftens Bekæmpelse
Edna Jessen, Oksbøl

Den 28. oktober 2004 blev
et splinternyt Hospice Fyn
indviet.
Hospice Fyn er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Fyns
Amt. Hospicet drives efter
Sygehuslovens § 4 b, og
modtager udenamtspatienter efter reglerne om frit
sygehusvalg.

Patienter i eget hjem

Hospice Fyn har 12 pladser, og modtager patienter
efter lægehenvisning, idet
følgende kriterier skal være
opfyldt:
• Patienten skal være uhelbredeligt syg med forventet kort levetid. Patienten skal være informeret
herom og have behov for

Den lægelige behandling i
hospicet forestås af Palliativt
Team Fyn under Odense
Universitetshospital, som
ligeledes varetager palliativ
behandling i forhold til patienter i eget hjem, på plejehjem
og på sygehusafdelinger i
Fyns Amt. Teamet er fysisk
placeret i lokaler i tilknytning
til Hospice Fyn. 

palliativ (lindrende) pleje
og behandling.
• Patienten skal være orienteret om at hospice er
et af flere mulige tilbud,
skal selv ønske at komme på hospice, og skal
kunne opleve kvalitet i
livet ved opholdet.
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