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Arbejdet skrider godt frem.

Af Betty Carstensen
Støtteforeningens formand

Vi er nu godt i gang med at
planlægge vores Hospice
på adressen Finsensgade
25-27 i Esbjerg.
Såvel Fondsbestyrelsen
som Støtteforeningens bestyrelse har allerede holdt
mange møder, hvor den konkrete udformning af Hospice
er blevet drøftet.
I Fondsbestyrelsen har vi
holdt møder med Amtet,
Esbjerg Kommune og med
ledelsen på Sydvestjysk
Sygehus, Esbjerg.
Der er mange spørgsmål,
som skal afklares, før de
endelige tegninger kan udformes.
Vi skal have klarlagt de forskellige funktioner, som et
Hospice nødvendigvis må
rumme. Det betyder, at vi
drøfter lokaleantal og lokaleindretning, samt de forskellige ønsker om god plads til
patientafsnittet med de 12
patientstuer og til administrationen og pedeltjeneste.
Der skal være opholdsstue,
spisestue, stillerum og et
rum med plads præst, til
andagter og gudstjeneste.
Desuden skal der indrettes
fysioklinik og plads til psyko-

log og socialrådgiver, samt
gæsteværelser med plads til
2 overnattende personer.
Endvidere ønsker vi, at der
afsættes plads til Aflastningstjenesten og til Det
palliative Team.
Endelig skal vi drøfte udformningen af haveanlæg
med tilhørende terrasse og
tilkørsels- og og parkeringsforholdene.

Det er tanken at afholde licitation blandt indbudte firmaer, og vi håber, at vi på
generalforsamlingen den 31.
maj 2005 kan fremlægge
mere detaljerede planer og
overslag.
Vi har derfor travlt både i
Støtteforeningens bestyrelse, som varetager medlemssiden, oplysningsvirksomheden, indsamling af
økonomiske midler samt

praktiske opgaver, og i
Fondsbestyrelsen, som tager sig af de økonomiske,
juridiske og administrative
opgaver samt den videre
styring af planlægning og
tilrettelæggelse af det kommende Hospice.
Vi er i begge bestyrelser
ved godt mod, og vi glæder
os meget over, at tankerne
og ideerne nu kan blive
konkrete.

STØTTE TIL STØTTEFORENINGEN
Det er dejligt med den store
medlemsopbakning, og vi
har gennem årene forøget
medlemstallet. Støtten til
støtteforeningen er i virkeligheden styrken for foreningen
og en væsentlig årsag til, at
vi er der, hvor vi er lige nu.

Vi vedlægger et par pjecer
med dette Nyhedsbrev, så
I kan hjælpe til med at finde
nye medlemmer til støtteforeningen. Det næste år byder
på store udfordringer, og
derfor er der brug for en stor
og stærk støtteforening.

Sammen med nyhedsbrevet
er årets kontingentopkrævning også vedlagt. Tak – hvis
I vil indbetale kontingentet
hurtigt, da det vil hjælpe kassereren meget.
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Velbesøgt Medlemsmøde
Medlemsmødet den
10. februar 2005.
Formanden Betty Carstensen bød de ca. 150 fremmødte medlemmer af Støtteforeningen Hospice-Sydvestjylland velkommen.
Betty Carstensen fremhævede betydningen af at medlemmernes 10-årige bestræbelser for at få oprettet et
Hospice i Sydvestjylland nu
kan realiseres på adressen
Finsensgade 25-27 i Esbjerg i umiddelbar hærhed
af det store sydvestjyske
sygehus.
Men dermed er Støtteforeningens berettigelse ikke
ophørt. Der vil fortsat være
megen brug for, at støtteforeningen står vagt om vores
Hospice, ligesom støtteforeningen skal være med til
at indsamle pengemidler,
så Hospice kan få en smuk
indretning og nogle gode
omgivelser i den tilhgørende
have.
Den 1. april 2005 overtager
vi ejendommen i Finsensgade fra Ribe Amt, som nu
har godkendt salget.
Men overvejelserne over
renovering, nybygning og
indretning er allerede langt
fremme, for Betty Carstensen stiler efter at vores
Hospice kan tages i brug i
august 2006.
Betty Carstensen redegjorde
også for anvendelsen af de
6 + 6 mill. kr, som staten bidrager med. De første 6.
mill. kr. indgår som en del af
etableringsudgifterne, mens
de næste 6 mill. kr. indgår i

driften de næste par år efter
åbningen.
Herefter er det meningen
at amtet (senere regionen)
og kommunerne skal stå
for driftsudgifterne, idet der
er lavet en driftsaftale med
disse parter.
Selve renoveringen og byggeriet financieres dels ved
de 6. mill. kr fra staten, dels
ved et kreditforeningslån på
formentlig ca. 24 mill. kr.
Herefter underholdt “Carl Johan Grabe og hans Venner”
på smukkeste måde med
fællessang og egne fremførelser aftenen igennem med
forskellige indslag mellem
indlæggene fra bestyrelsens
medlemmer.
Lise Erbs og Ruth Jensen
redegjorde for indretningen
af bygningen og den kommende tilbygning.
Stueetagen tænkes indrettet

med information, mødelokale, kontor, stillerum, køkken
(til mindre opgaver, diætkost
m.v., - ellers bringes mad fra
sygehusets køkken), samt
udgang til haven.
På 1. sal indrettes 12 patientstuer med tilhørende
bade- og toiletfaciliteter. Det
er tanken, at de 6 patientstuer indrettes i den eksiksterende bygning, og 6 andre
patientstuer skal findes i den
kommende tilbygning.
På 2. etage er det tanken,
at der skal der være et mødelokale, bibliotek, toiletter,
personalerum, køkken, og
helst også plads til det palliative team og aflastningstjenesten.
Alt i alt er der tale om et
specielt hus i tre etager, hvor
de kommende ansatte skal
udgøre en stærk gruppe,
som kan dække hele følel-

Skitse over hvordan 1. sal i den nye hospice
kunne komme til at se ud. Men det kommer
selvfølgeligt an på arkitekterne.

sesregisteret fra smerte og
sorg til humor.
Lise Erbs fremhævede også
Støtteforeningens betydning
med hensyn til at komme
med idéer, inspiration og
gaver, så huset kan blive
venligt og smukt indrettet.
Herudover gav Bent Hejbøl
Jensen er nærmere redegørelse for, at der - på lovens
foranledning - er oprettet en
fondsbestyrelse (se Nyhedsbrev nr. 19) ligesom Bent
Hejbøl også fremhævede
betydningen af at HospiceSydvestjylland henvender
sig til en række mulige sponsorer, idet statens etableringstilskud og et fremtidigt
kreditforeningslån ikke alene
vil kunne dække alle omkostningerne ved etableringen af
vores Hospice.
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Hospice Fyn
Besøg på hospice
fyn torsdag den 27.
januar 2005
En lille gruppe fra støtteforeningens bestyrelse tog
sidst i januar på studietur til
det netop åbnede Hospice
Fyn.
Her blev vi modtaget af
hospiceleder Jette Søgaard
Nissen, som med sin smittende entusiasme viste os
rundt, og svarede på vores
spørgsmål.
Hospice holder til i en helt
nyopført bygning, som er
placeret i en gammel have i
Sanderum, knap 5 kilometer
fra Odense centrum. Der er i
bygningen hospicefunktion,
og det palliative team har
ligeledes adresse her.
Der er i opførelsen lagt
vægt på detaljer, og der er
meget smukt på og omkring
hospicet. Blandt andet kan
nævnes en fantastisk glasmosaik, udført af glaskunstneren Maja-Lisa Engelhardt.
Mosaikken er placeret således, at lyset brydes igennem
glasset, så man føler sig,
som om man er midt i en
solopgang!
Der er et rum kaldet stillerummet med en helt særlig
indretning. Der er et musik-

To gange er Preben Rudiengaards navn faldet
ud i Nyhedsbrevet, dels
er han ikke anført som
forfatter til forsideindlægget i Nyhedsbrevet
nr. 17, dels er han ikke
kommet med i listen over
bestyrelsesmedlemmer i
Nyhedsbrevet nr. 19.

rum, hvor der er gjort meget
ud af akustikken.
Der er meget store opholdsrum, der er vandkunst og der
er koncertflygel. Det spiller
måske ind, at bestyrelsesformanden for Hospice Fyn
hedder Børge Wagner, og
dermed i hvert fald én, der
kan spille på flygelet!
Den fløj, der huser beboerne
eller patienterne, har meget
højt til loftet og frilagte bjælker, dertil kommer ovenlys,
som giver meget en meget
lys og åben atmosfære.
Hospice Fyn åbnede i november, og der kom hurtigt
patienter på stuerne.
Forud for åbningen var hele
personalet samlet en måned for at lære hinanden at
kende og for at blive introduceret til hospicefilosofien, og
det værdigrundlag, Hospice
Fyn arbejder efter.
Der var inden åbningen
forskellige Åbent Hus-arrangementer, således at samarbejdspartnere, naboer med
flere kunne komme ind og
se hospicet inden åbningen,
da holdningen på Hospice
Fyn er, at der skal være ro
til såvel patienter som til
personalet, så man kan få
hverdagen til at fungere efter
hensigten.
Der arbejder i øjeblikket in-
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gen frivillige på hospicet.
Senere mødtes vi med formanden Børge Wagner og
kassereren fra bestyrelsen
og med overlæge Bent Enig
fra det palliative team
Vi fik svar på vores spørgsmål omkring driftsoverenskomst, etableringsudgifter,

driftsudgifter, de faglige normeringer, og vi fik rigeligt at
tænke over.
Vi fik tips og gode råd, og vi
fik også lidt at vide om, hvad
og hvordan man skal og måske ikke skal gribe hospice
etablering an. Rart er det at
lytte til andres erfaringer.

Støtteforeningen for HospiceCenter, 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
Folketingsmedlem Preben Rudiengaard, Esbjerg
Ad hoc. medlemmer:
Social og sundhedsassistent Ruth Jensen, Esbjerg
Revisor Tom Eriksen, Esbjerg
Fhv. skoleleder Arne Bækgaard Johansen, Esbjerg
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Offentligt Møde
Tirsdag d. 31. maj 2005 kl. 19
på KFUM og KFUK, Kirkegade 70, Esbjerg
Hospice - Fra folkesag til virkelighed.

Hvor langt er vi nu?

Hospiceleder Knud Ole Pedersen, KamillianerGaardens Hospice, Aalborg

Bestyrelsesmedlem Benneth Østergaard Petersen vil
herefter fortælle om, hvordan det går med virkeliggørelsen af Hospice-Center Sydvestjylland på adressen
Finsensgade 25-27 i Esbjerg.

fortæller om livet på Hospice, herunder om betydningen og nødvendigheden af et højt professionelt personale samt samarbejdet med de frivillige på hospice.
Knud Ole Pedersen vil også komme ind på fordelen
ved, at hospice er en selvejende institution, og med
hvad det medfører af muligheder, støtteforening, gaver
fra private og fonde.
Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål til Knud-Ole
Pedersen.

Generalforsamling
Kl. ca. 21.00 Generalforsamling for Støtteforeningen Hospice-Center, Sydvestjylland.
Dagsorden for generalforsamlingen udsendes til
Støtteforeningens medlemmer i midten af maj måned.

Preben Rudiengaard.
Preben Rudiengaard er ikke
alene medlem af bestyrelsen
for Støtteforeningen Hospice-Sydvestjylland, men også
borgmester i Ribe Kommune
og genvalgt medlem af Venstres folketingsgruppe med
et flot personligt stemmetal.
- Tillykke med genvalget!
Preben Rudiengaard fortæller, at han er blevet valgt til
næstformand i Folketingets
Sundhedsudvalg, en ønskepost for et folketingsmedlem,
som gennem et langt liv har
beskæftiget sig med sundhedsmæssige og lægefaglige emner.
Den tidligere embedslæge
er også blevet medlem af
Folketingets Kulturudvalg.
- Det ligger fint i forlængelse

af det arbejde, som vi udfører
i Sundhedsudvalget. Sundhed og kultur har meget med
hinanden at gøre, fortæller
Preben Rudiengaard.
Og så er der ikke langt til
Folketingets Udvalg vedrørende Det etiske Råd, som
Rudiengaard nu er formand
for.
- Så mine udvalgsposter i
Folketinget hænger fint sammen med mine interesser,
siger Rudiengaard.

Om Hospice Sydvestjylland siger han:
- Det er dejligt at HospiceSydvestjylland nu kan realiseres. Det er et projekt, som
jeg længe har arbejdet for de
forskellige steder, hvor jeg

har kunnet få indflydelse.
- Beliggenheden nær Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg
er også i orden, men det
væsentligste for et Hospice
er, at det bliver et sted med
optimale levevilkår for de
døende patienter.
- Det er vigtigt, at der er et
godt samarbejde mellem Det
palliative (smertelindrende)
Team og det kommende
Hospice. Dialogen er vigtig,
men et hospice er ikke en
aflastning eller en forlængelse af et sygehus, ej heller
en filial af et sygehus. - Et
Hospice er et hjem, et fredfyldt sted, hvor patienterne
møder varme, forståelse,
omsorg og venlighed.
- Patienterne skal selv vælge

at komme på et Hospice
den sidste tid af deres liv.
De kan ikke sendes derhen
af et sygehus eller andre.
Det er den mulighed, som
borgerne i vores landsdel
nu får.
- Og det er der grund til at
glæde sig meget over, slutter
Preben Rudiengaard.

