Tak fordi du valgte at læse lidt om
Hospice Vendsyssel

Birgitte Nielsen
Hospicechef Hospice Vendsyssel
I fortællingerne er der bidrag fra pårørende, personale og
frivillige.
Du får et indblik i livet indenfor dørene på Hospice
Vendsyssel både med glæder, livskvalitet og sorg.
Livet på godt og ondt i den sidste tid af patienternes liv
– som påvirker familien i høj grad på alle fronter.

Intensiteten og kærligheden i samværet frem mod døden og den bekymrende proces det er for både patient og
familie at blive klar til at tage afsked.
En stor tak til alle, der har bidraget med indlæg og fortællinger.
Tak for tilliden og åbenheden – den hjælper andre her
i huset, som står i samme situation og kan sætte deres tanker, bekymring og glæde i perspektiv og sammenhæng.
Gennem året har personalet taget et stort skridt med
nyt tværfagligt dokumentationssystem Clinical Suite, som
gør os i stand til at dokumentere direkte til behandlende
sygehusafdelinger.
Vi kan forberede os på patienternes problemstillinger,
almene status og behandlinger før de kommer.
Det kunne også dreje sig om en opfølgende samtale ved
onkologerne på Aalborg Sygehus, transfusioner, lindrende
kemo og lindrende strålebehandling eller i få tilfælde
akutte indlæggelser med nyopstået problematik – her kan
vi kommunikere med sygehuslæger og øvrige ansatte på
sygehuset samt følge deres dokumentation frem til patienten overflyttes til os.
Vi har dokumenteret tværfagligt i hånden frem til februar 2019, men nu foregår dokumentationen elektronisk
i det nye Clinical System.
Personalet har arbejdet målrettet, struktureret og systematisk på at implementere dette på meget flot vis.
Forud for implementeringen kan vi takke arbejdsgruppen med adskillige af vores sygeplejersker, souschef/afd.
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sygeplejersken, regionens medarbejdere både fra planlægningsafdelingen og it.
Flot forarbejde med gennemgange af arbejdsprocesser
og udarbejdelse af et godt materiale, som vi alle kan tage
frem og anvende systematisk – når vi lige kommer i tvivl.
Tak til alle for en flot indsats gennem året i forhold til
disse nye arbejdsrutiner.
I årets løb har personalet flittigt været på kurser og videreuddannelse samt enkelte på faglige rejser.
Dette er muligheder som både bestyrelsen og ledelsen
prioriterer højt.
Vi ved, at de har brug for det - for til stadighed at kunne
strække sig i videst muligt omfang både fagligt, personligt
og følelsesmæssigt for de mange patienter og familier.
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Personalet skal ”tankes op” fagligt efter ønske og have
mulighed for faglige fællesskaber både i egne personalegruppe – men også nationalt.
Supervision er et konstant tilbud i organisationen og
en stor hjælp til at håndtere oplevelser, der naturligt følger det at arbejde med psykisk belastning. Supervision er
personalets mulighed for at få sat patientforløb og hændelser i perspektiv og få sat ord på det der fylder.
Hospice Vendsyssel har supervision ved Ruth Østergaard Poulsen, tidl. sygehuspræst på Ålborg Sygehus.
Ruth kommer også som konsulent og vejleder for patienter og pårørende.
Der er mulighed for at læse om dette arbejde i artiklen
med Ruth Østergaard.
Velkommen til fortællinger fra Hospice Vendsyssel
2019.

Afslutning og ny begyndelse
Hospice Vendsyssel danner i sagens natur rammen om afslutningen på mange liv, men et par uger i sommeren 2019 kunne man
også høre babypludren på en af stuerne og i fællesarealerne – hele
tre syv måneder gamle babyer var rykket ind som pårørende.
Søstrene Maria Hedemark Birkkjær og Maja Hedemark
Poulsen opholdt sig på Hospice Vendsyssel for at være hos
deres far, Finn Poulsen, i de sidste dage af hans liv. Han
døde af en kræftsygdom 64 år gammel. Syv måneder forinden havde Maria født tvillingerne Elly og Rita, mens Maja
nedkom med Mads. Alle tre brystbørn og derfor med på
hospice.
”Vi er trillingemødre, men vi er heldigvis to om det,”
konstaterer Maja og Maria.
Maja havde to børn i forvejen, Emil på seks og Magnus
på fire. De har også besøgt deres morfar på hospice, men
tog med far Kim hjem til Ikast, da Emil skulle starte i skole.

Plads til alle
Familien stammer fra Ikast, men forældrene blev skilt for
16 år siden, hvorefter faderen fandt en ny kæreste, som
han flyttede sammen med i Hirtshals. Derfor tilbragte han
sin sidste tid på Hospice Vendsyssel i Frederikshavn.
”Vi børn bor i henholdsvis Ikast og København med vores familier, så det var bare fantastisk, at vi fik mulighed
for at bo her. Der er kun ét pårørende-værelse pr. patient,
men personalet fandt alligevel et ekstra rum og nogle madrasser, så vi alle kunne sove her. Og en ekstra seng til fars
kæreste, så hun kunne overnatte på stuen hos ham,” fortæller Maria.

”Vi er simpelt hen blevet taget så godt imod alle sammen. Vi har ikke skullet bede om nogen ting, personalet
har næsten kunnet læse vores tanker og se på os, hvad vi
havde behov for, hvad enten det var et kram, en god snak
eller hjælp fra en af de frivillige til at gå tur med barnevognen,” supplerer Maja.
”En dag sad jeg inde hos far og var ked af det. Det observerede personalet, og så blev der fundet et uldtæppe og jeg
blev puttet i lænestolen op ad fars seng, så jeg kunne hvile
mit hoved mod hans skulder – og min mand fik et praj om,
at jeg vist godt kunne bruge et kram,” siger Maria.

Hurtig forværring
Finn Poulsens kræft blev konstateret for et år siden. Han
blev opereret og var rask, men en kontrol seks måneder senere vist, at der atter var kræft. Kemobehandlingen havde
ikke den ønskede effekt, og på et tidspunkt frabad Finn
Poulsen sig yderligere behandling. Han var afklaret med
sin situation. Syntes, han havde haft et godt liv med de opog nedture, der hører til. Pigerne og deres familier havde
det godt. Men han holdt fast i håbet om, at der jo kunne
være lang tid tilbage endnu.
Den dag, han kom til Hospice Vendsyssel, var det egentlig blot for at få justeret sin medicin. Han ankom med rullekuffert og pakkede selv ud. Gik ud og fik lidt frokost og
ville så snuppe en middagssøvn. I løbet af eftermiddagen
blev han så dårligt, at han ikke kunne rejse sig fra sengen.
”Fars tilstand var virkelig hurtigt forværret og i flere
dage kunne vi ikke rigtigt komme i kontakt med ham. Men
så en morgen, vi kom ind på stuen, så stod han og børstede
tænker og var helt klar. Havde det godt. Den aften var de
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store børnebørn her også og vi sad alle sammen og hyggede os, mens vi så ”Rundt på gulvet” på tv. Vi fik to gode
dage sammen med far, inden sygdommen vendte tilbage
med fuld kraft. Det er vi meget taknemmelige for,” siger
Maja og fortsætter:
”Drengene har haft mange gode timer sammen med
morfar, for han var fantastisk til at snakke med dem, også
om de store spørgsmål om liv og død. Han fortalte bl.a., at
han troede på, at vi alle har været stjernestøv, inden vi blev
født, og det bliver vi igen, når vi dør. Og derfor vil vi drysse
stjernestøv på hans kiste, når vi begraver ham.”

Farvel med Zorbas dans
Finn Poulsen var ateist og ønskede derfor ikke en kirke-

lig begravelse. Samtidig var det første gang, de pårørende
skulle begrave et familiemedlem, så der var mange spørgsmål. Og selv om begravelsen ikke skulle foregå i kirken, var
præsten på hospice god til at forklare, hvordan tingene så
kunne gribes an. Finn Poulsen havde livet igennem været
meget begejstret for Grækenland og havde endda lært sig
sproget. Derfor ønskede han at blive båret ud af kapellet til
tonerne af Zorbas dans.
”Vi er utroligt glade for, at Hospice Vendsyssel har givet
os rammerne for denne sidste tid. Vi har haft nogle stjernestunder sammen med far. Havde det været på sygehuset,
var vi blevet ringet efter en af de allersidste dage, men det
er lørdag aften med ”Rundt på gulvet” vi vil mindes,” siger
Maja og Maria samstemmende.

Maja og Maria med ”trillingerne” og deres mænd, Kim og Jakob, nyder sensommeren foran Hospice Vendsyssel. Det var livets afslutning
for deres far, men de har en ny begyndelse i de tre små.
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Tiden inden hospice
Vejen til hospice går altid via egen læge eller en sygehuslæge, som sender en henvisning til Det Palliative
Team. Teamet består af tre læger, seks sygeplejersker, to
fysioterapeuter, en socialrådgiver og en præst. Det er dette
team, der foretager visitationen til hospice. For at komme
i betragtning skal en patient naturligvis være uhelbredeligt syg eller døende, men derudover skal der være specialiserede behov, fx kompleks smerte, åndenød, krise eller
sociale eller psykiske problemstillinger.

Teamet besøger alle henviste patienter

Louise Hagen Dam
Det Palliative Team tilknyttet Regionshospital Nordjylland tilser
og følger døende og uhelbredeligt syge i perioden, inden hospice
eventuelt kommer på tale. Palliationssygeplejerske Louise Hagen
Dam fortæller her om teamets indsats og funktion som bindeled
mellem mange instanser.
Mange har hørt om hospice og den særlige lindring og
pleje, som man der kan tilbyde døende og uhelbredeligt
syge patienter. Kommer man i den situation, at hospice er
relevant for en selv eller en pårørende, melder spørgsmålet sig: Hvordan kommer man på hospice?

”I Det Palliative Team, som dækker det meste af Vendsyssel, modtager vi årligt 600-700 henvisninger fra læger. Vi
besøger alle patienter i deres hjem, på sygehus eller aflastningsplads og taler med patient og pårørende om, hvilken
indsats, der er mest hensigtsmæssig. Vi følger løbende
disse patienter og vurderer sygdommens udvikling, justerer medicin og sætter andre tiltag i gang i samarbejde
med hjemmesygeplejen og -plejen. Når det bliver aktuelt,
prioriterer vi også patienterne til pladserne på hospice,”
forklarer Louise Hagen Dam.
Hun føjer til, at langt de fleste ønsker at dø hjemme,
og så gør Det Palliative Team sammen med hjemmeplejen
alt, hvad der er muligt, for at det kan lade sig gøre. Hospice
Vendsyssel råder over ni pladser, og da behovet kan variere meget, er der i perioder venteliste, men Louise Hagen
Dam understreger, at det ikke er mange, der når at dø på
ventelisten.

Det faste holdepunkt
Sygeplejerskerne i Det Palliative Team er dem, der har den
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tætteste kontakt til patienterne, og de bliver i mange tilfælde det faste holdepunkt for patient og pårørende i den
svære tid. Hver sygeplejerske følger omkring 30 patienter,
så det giver en travl og ofte uforudsigelig hverdag, der typisk består af to-tre hjemmebesøg og op mod 50 telefonkontakter til patienter, pårørende, læge, hjemmesygeplejerske, apotek, fysioterapeut mm.
”Når vi følger patienter i deres eget hjem, kommer vi
som en slags konsulenter med en særlig palliativ ekspertise, men det er stadig de pårørende og hjemmeplejen, der
står for plejen af den syge eller døende. Vores opgave er at
støtte op omkring familien, så det bliver muligt for den
døende at være hjemme så længe som muligt, hvis det er
patientens ønske,” siger Louise Hagen Dam.

Tværfaglig indsats
Den palliative indsats er altid en tværfaglig indsats, og derfor bliver sygeplejerskens rolle som det koordinerende led
så vigtig. Det er sygeplejersken, som patienter, pårørende

og hjemmesygeplejersken ringer til, hvis der opstår et problem eller en situation, de ikke selv kan håndtere.
”Og så sørger jeg for at finde en løsning og kontakter
den i teamet eller det øvrige sundhedsvæsen, som kan
hjælpe. Ofte kan jeg også trække i nogle tråde med hensyn
til hurtig levering af hjælpemidler eller formidle kontakt
til vågetjenesten, hvis en pårørende trænger til at blive
aflastet. Jeg har altid en palliativ læge i baghånden, men
efter fyraften er der kun hjemmesygeplejersken og den almindelige lægevagt til at hjælpe. Derfor prøver vi altid at
være forudseende – især op til weekender – men tingene
kan ændre sig hurtigt, og man kunne virkelig godt ønske
sig, der var en palliativ døgnvagt i alle kommuner,” siger
Louise Hagen Dam.
Hun har selv en baggrund på Hospice Vendsyssel, hvor
hun var som studerende og siden blev ansat som hospicesygeplejerske i 2011. Hun har siden videreuddannet sig til
palliationssygeplejerske.

Modige sygeplejersker
Det kræver mod at være palliationssygeplejerske, for man
er i yderste frontlinje og på egen hånd. Der skal træffes
beslutninger, for som Louise siger: ”Vores patienter har
ikke tid til at vente!” Det handler om at gøre hverdagen
så tålelig for patienten som muligt, at møde hver patient
der, hvor han eller hun er, og støtte så godt som muligt på
familiens præmisser. Det lykkes i langt de fleste tilfælde.
En del af Det Palliative Teams opgave er også at klæde
hjemmesygeplejerskerne på til at udføre de ting, teamet
sætter i værk, og at uddanne andre ressourcepersoner.
Teamets læger arbejder også på Hospice Vendsyssel, og det
giver en tryghed for mange patienter, at det er den samme
læge de møder, når de er på hospice til symptomlindring
eller ved livets afslutning.
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Sømandens sidste rejse
Og jeg måtte give ham ret. Jeg fik den varmeste modtagelse og blev straks tilbudt at flytte ind sammen med Ole.
Det var fantastisk. Jeg har været pensionist i syv år, og vi
var jo vant til at være sammen hver eneste dag. Her emmede af tid og ro og gode mennesker, jeg kunne mærke
empatien og skønheden,” fortæller Helle Diness.

Trængte sygdommen i baggrunden

Helle Diness
Ole Kjeldsen var ikke troende, men mente alligevel at opholdet på
Hospice Vendsyssel kunne måle sig med Paradis. Med god hjælp
fra omgivelserne og egen jernvilje lykkedes det ham trods sygdommen at leve helt og fuldt til det sidste. Helle Diness, hustru gennem
30 år, fortæller om de sidste fem uger.
”Den dag, der blev en plads på Hospice Vendsyssel, og Ole
blev overført fra sygehuset i Hjørring, hvor hjerteafdelingen i øvrigt havde givet ham en fantastisk behandling, ringede han hjem til mig og sagde, at han var kommet i Paradis. Og at jeg skulle tage hans kikkert med, når jeg kom.

Ole Kjeldsen var syg af kræft, men han havde også dårligt
hjerte, og det var hjertet, der til sidst ikke kunne mere.
For 13 år siden – som 75-årig – blev Ole Kjeldsen opereret
for tarmkræft. Det var tidligere blevet konstateret, at han
havde dårligt hjerte, og derfor sagde han nej tak til efterfølgende kemobehandling. I stedet trænede han sig selv
op ved at cykle. For seks år siden kom der så en ny kræftsvulst, og denne gang ville Ole Kjeldsen ikke have nogen
behandling. Med sin stærke vilje trængte han sygdommen
i baggrunden og fortsatte sit aktive liv med cykelture og
havearbejde.
Det var golfen, der i sin tid bragte Ole Kjeldsen og Helle
Diness sammen. Et begynderhold i Brønderslev Golfklub.
De havde begge voksne børn fra tidligere ægteskab, og nu
blomstrede kærligheden igen. De flyttede sammen i Aalborg, hvor Ole drev et rengøringsselskab, og købte senere
hus i Blokhus.

Sømand, direktør og digter
Ole Kjeldsen var født i Uggelhuse ved Randers Fjord. Som
ung tog han ud at sejle og uddannede sig til styrmand. Efter en karriere på verdenshavene var han en årrække styrmand på Grenå-Hundestedfærgen, indtil han gik i land.
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Sidde stille kunne han imidlertid ikke, så han startede et
rengøringsfirma. Havde også en gård med hestestutteri.
Helle Diness havde sin egen karriere som konsulent, og
da hun var noget yngre end Ole, blev hun på arbejdsmarkedet 15 år længere end han. Så påtog Ole sig rollen som
hjemmegående husfar med rengøring, tøjvask og i et vist
omfang madlavning, selv om repertoiret indskrænkede sig
til hakkebøf og kylling. For som han sagde: Alt arbejde er
vigtigt og skal gøres ordentligt. Samtidig kørte han Jammerbugten tynd på sin cykel, nød naturen, filosoferede
over tilværelsen og skrev digte.

Et dejligt liv
”Vi havde et dejligt liv sammen. Det var kun de tre sidste år, at Oles alder og sygdom påvirkede vores hverdag.
Kræftsvulsten var vokset, der var metastaser og hjertet gav
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problemer, så Ole flere gange besvimede og faldt. Han blev
tiltagende dårlig og var i løbet af efteråret indlagt tre gange på hjerteafdelingen i Hjørring, inden han i slutningen
af november kom på hospice i Frederikshavn,” siger Helle
Diness og fortsætter:
”Ole fik fem uger på Hospice Vendsyssel og nåede at
få udbytte af alt det, stedet kan tilbyde. Og det gjorde jeg
også. Ole blev rigtig glad for musikterapien. Det havde han
aldrig hørt om før, men han var åben for det og fik stort
udbytte. Også spabadet var han glad for, selv om det krævede al hans energi at komme i bad. Det var magtpåliggende for Ole at få talt med og sagt farvel til hver enkelt
i familien – børn, børnebørn, oldebørn, søster og svoger,
så vi havde gæster næsten hver dag. Kontaktsygeplejersken
Maria foreslog Ole at lave livsfortælling, og det blev en stor
oplevelse for ham. Jeg blev sendt til Blokhus efter digte og

i byen efter særlige kuverter, så fortællingen kunne ligge
til familien, når han var død.”

Så Ole, nu skal du ud!
Maden betyder meget for livskvaliteten, og Ole Kjeldsen
havde været en livsnyder, der satte stor pris på god mad og
god vin. Men han havde svært ved at spise, især om morgenen. Køkkenet fandt ud af, at han især godt kunne lide
københavnerbirkes, så de serverede mini-københavnerbirkes hver morgen, og om søndagen fik han en jødekage fra
bageriet Ingeborg i Sindal. Der blev også kræset med stegt
ål og torsk, på det sidste forskellige supper og bouillon.
”Alle medarbejdere og ledelsen på Hospice Vendsyssel
havde stor betydning for vores ophold. De var dygtige, venlige og omsorgsfulde. Sygeplejerskerne var virkelig nogle
kloge og dygtige kvinder, der ikke var bange for at bruge
deres faglighed, og samtidig var de meget empatiske. Og
de var rummelige, når Ole havde det svært. Så tacklede de
ham rigtig fint. En aften, hvor han var ved at få ”værelseskuller”, sagde sygeplejersken: Så Ole, nu skal du ud! Og
så blev han kørt uden for, selv om det småregnede. Han
strålede af glæde, havde altid været et friluftsmenneske,”
siger Helle Diness.

Ole Kjeldsen havde ikke været troende og ville ikke have
en kirkelig begravelse. Han ville brændes, og efter bisættelsen skulle der være et hyggeligt gravøl på Futten i Blokhus.
Ole havde selv været med til at planlægge begivenheden.
Ole og familien valgte en ceremonileder fra Humanistisk
Samfund, som holdt en smuk mindetale. Ceremonien
fandt sted i Fladbjerg Kapel, som er uden kristne symboler.
Det ligger på bakken oven for Hospice Vendsyssel, og så
kunne sømanden få et sidste kig ud over havet. Ole havde
bestemt, at hans aske skal strøs ud over Vesterhavet.
”Ole var lykkelig over, at han fik lov at ende sit liv på hospice, og jeg er evigt taknemlig over den pleje og omsorg
han fik her. Vi havde haft lang tid til at blive afklaret med
situationen, og Oles liv sluttede som vi begge havde håbet.
Præcis, som det skulle være,” slutter Helle Diness.

Sidste mål: Nytårsaften
Noget, Ole Kjeldsen nød meget under opholdet på Hospice
Vendsyssel, var udsigten over Frederikshavn by, havnen og
Kattegat. Hver morgen blev sengen kørt hen til vinduet.
Med sin kikkert fulgte han nøje med i skibstrafikken, og
alle skibe blev identificeret. Ole Kjeldsen havde sat sig
et sidste mål i livet, nemlig at han ville se fyrværkeriet
over Frederikshavn nytårsaften. Det lykkedes. Han kunne
endda drikke en lille mundfuld champagne til midnat. Få
dage senere slog Ole Kjeldsens hjerte for sidste gang.
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Efterladt, men ikke forladt
kilde ville han læse godnathistorie for børnebørnene, men
opdagede at han ikke kunne. Han var dybt fortvivlet og
frygtede han var ved at blive dement. En neurologisk udredning pegede på, at der var noget galt med hjernen, og
en scanning viste en tumor på størrelse med en appelsin.
”Det var en lettelse for Ib at få sat en diagnose på, men
jeg gik i sort. Vi havde jo været sammen lige siden seminariet, vi nød vores job som lærere og vi nød først og fremmest at være sammen og sammen med venner og familie.
Det var ubærligt, at Ib måske kunne dø af det her. Han var
jo kun 65 år,” fortæller Helene Aarøe.

Det holder du ikke til

Helene Aarøe
Livet går videre, siger man. Men det kan være rigtig svært for den
efterlevende at vende tilbage til livet igen. Helene Aarøe mistede
sin mand Ib for 10 år siden. Her fortæller hun om traumet og den
vanskelige vej tilbage til et godt og indholdsrigt liv.
Helene Aarøes mand, Ib Jensen, mærkede de første symptomer under en tur på golfbanen. Hovedpine og susen for
ørerne. Næste morgen gik det bedre, men nogle måneder
senere blev han igen dårlig. Blev indlagt, men lægerne
fandt intet unormalt. Ib Jensen syntes dog, han havde noget med sit ene ben, og under et besøg hos en søn i Ros-
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Ib Jensen blev opereret og fik kemo. Han var optimistisk og
meget ihærdig med genoptræning, men alligevel gik det
ned ad bakke. På et tidspunkt fik han delir og blev indlagt i
Aalborg. Helene var ved hans side. De var hjemme på weekend og havde hjælp af vågetjenesten, så Helene kunne få
nogle timers søvn. Vågekonen sagde rent ud: ”Det her holder du ikke til, Helene.” Om søndagen blev Ib igen indlagt.
De havde møde med det palliative team, og næste dag fik
Ib Jensen en plads på hospice i Frederikshavn.
”Det var, mens hospice stadig var på Kastanjegården,
og jeg husker endnu det øjeblik, da dørene åbnede sig
og vi trådte ind på hospice – da faldt alle byrder fra mine
skuldre. Det var fantastisk for mig, og jeg kunne se, at Ib
også var glad for det, selv om han havde mistet meget af
sin tale,” siger Helene Aarøe.
Sønnen Nikolaj er læge, og han kunne forklare tingene,
men det tog lang tid for Helene at erkende, hvor syg hendes mand egentlig var.

”Jeg så ikke i øjnene, hvordan det stod til med Ib – lige
indtil Birgitte (hospicelederen) tog nogle billeder af os. Så
kunne jeg pludselig se det. Og her tog hospice-personalet
sig virkelig godt af mig. Ikke mindst musikterapeuten Agneta gjorde underværker med mindfulness. Og Birgitte,
der tog Ib på ture i kørestolen. De havde små stjernestunder under det store kastanjetræ i gården, hvor Ib fandt ro
ved at kigge op på bladene,” mindes Helene Aarøe.

En måned på hospice
Ib Jensen nåede at være på hospice i en måned, og Helene
flyttede ind på stuen hos ham. Her oplevede de stor varme,
omsorg og opbakning fra både personalet, familien og vennekredsen. Blandt de frivillige på hospice var der en mand,
som Ib kendte fra fodboldklubben. Han Det blev en god
støtte, når Helene indimellem blev ”sendt hjem” for at få
et lille pusterum.
Ib Jensen døde en smuk augustdag med solskin og
fuglesang, omgivet af sin familie. Børnebørnene gav ham
tegninger med i kisten, hvor han blev lagt i sit elskede fodboldtøj. Kisten blev lukket, og Ib blev sunget ud til tonerne
af ”I did it my way”, alt sammen som han havde bestemt
det.

Kunne ikke være hjemme
Tiden efter Ibs død og bisættelse blev en meget svær tid for
Helene Aarøe. Selv om hospice-personalet havde forberedt
hende på situationen og givet hen nogle redskaber med til
at håndtere sorgen, så var tomheden nærmest lammende.
”I lang tid kunne jeg ikke være hjemme. Jeg tog på besøg med overnatning hos børnene og hos venner. Min søn
og svigerdatter i Aalborg havde ligefrem indrettet ”Farmors værelse”, det var fantastisk. Og jeg var en hel uge hos
min anden søn i Roskilde. Men jeg måtte jo hjem igen. Jeg

græd en stor del af vejen fra Sjælland, men jeg var nødt til
at finde ud af at være. Og lære at være derhjemme. Men
nøøj, hvor var det ensomt uden Ib.

Kolleger og venner rakte ud
Så ringede viceskoleinspektøren fra min skole og insisterede på, at jeg skulle tilbage på arbejde – bare nogle få timer
hver dag. Det var en forfærdelig tur hen til skolen, men det
var skønt at tale med kollegerne og dejligt at have noget
at stå op til. Det var med til at bringe mig tilbage til livet,
og jeg havde tre vidunderlige år på skolen, inden jeg gik
på pension.
Og golfvennerne sagde, at jeg naturligvis skulle med
dem til Thailand og spille golf, som vi plejede. Senere
rejste jeg også på egen hånd. Jeg fandt ud af, at jeg godt
kunne alt muligt selv,” siger Helene Aarøe.
Hospice slap ikke Helene Aarøe helt, da Ib døde. Som
altid tog de kontakt efter en periode for at høre, hvordan
det gik. Helene var også på besøg på hospice for at sige
tak for den gode behandling. Dialogen fortsatte, og Helene
Aarøe kom med i støtteforeningen, hvor hun er suppleant
til bestyrelsen.
”Jeg kan ikke være frivillig – det er for følsomt, men jeg
vil gerne gøre en indsats i støtteforeningen og med at skaffe midler. Jeg føler stor taknemlighed til Hospice Vendsyssel og ville ønske at alle kunne få mulighed for at komme
på hospice. Jeg kommer aldrig over tabet af Ib, men jeg
har lært at leve med savnet, og det har alle gode kræfter
omkring mig hjulpet med,” siger Helene Aarøe.
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De nære ting betyder mest
– og det kan hospice

Karen Marie Dalgaard

stem. Lægeuddannelsen indeholder kun ganske lidt palliation, og på sygeplejerskeuddannelsen skal man vælge
det til.
„I Danmark startede vi med palliation fra toppen, altså
på det specialiserede niveau på hospice og i palliative team
og havde en forventning om, at den lindrende indsats ville
brede sig ud i sundhedssystemet til sygehuse, plejehjem og
hjemmepleje. Det er bare ikke sket i det omfang, vi havde
håbet,“ siger Karen Marie Dalgaard og føjer til:
”Det er jo paradoksalt, at det stadig er en specialiseret
indsats, at folk skal dø. Tilmed kan man opleve, at indsatsen på hospice stadig opfattes som „Døden på første klasse“. Det er det ikke. Man kan ikke købe sig til en hospiceplads, den bliver man visiteret til ud fra faglige kriterier og
behov. Men det er klart, at hospice kan tilbyde en specialiseret indsats, som man ikke får andre steder – præcis som
det er tilfældet med specialafdelinger i sygehusvæsenet.
For en døende og de pårørende er det i høj grad ro og de
nære ting samt menneskelige relationer, der betyder noget. Her skal man tilbage til de klassiske dyder med pleje
og omsorg. Det er hele pakken med smerter, angst, eksistentielle spørgsmål, sorg, relationer i familien og meget
mere. Det kan man på hospice.“

Efter en lang karriere som sygeplejerske og leder på sygehus, på
hospice og i palliativt team samt som forsker stiller Karen Marie
Dalgaard nu sin viden og ekspertise til rådighed bl.a. som bestyrelsesmedlem i Hospice Vendsyssel, hvor hun repræsenterer Kræftens Bekæmpelse.

20 år med lindrende indsats

Selv om vi har haft hospice i Danmark siden 1992 og fra
1999 i offentligt regi, så har hospice-tankegangen haft
svært ved at trænge igennem til det øvrige sundhedssy-

Karen Marie Dalgaard har arbejdet med den lindrende
indsats for uhelbredelig syge og døende i over 20 år. Først
som souschef gennem fem år på det nystartede Kamillianergaardens Hospice i Aalborg, mens hun sideløbende
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læste sociologi på Aalborg Universitet. Herefter blev Karen
Marie Dalgaard tilknyttet en ny forskningsenhed for klinisk sygepleje, hvor hun i 2006 skrev ph.d.-afhandling om
lindrende indsats. Hun fortsatte som forsker frem til 2010,
hvor hun kom tilbage til Kamillianergaarden, nu som leder af det palliative team. To år senere vendte Karen Marie
Dalgaard tilbage til forskningen og blev tilknyttet REHPAs
(Videncenter for rehabilitering og palliation) afdeling på
Aalborg Universitet.

Døden er både medicinsk og social
”Som forsker har jeg undersøgt den lindrende indsats og
indsatsen for patienter og pårørende både på hospice, sygehuse, plejehjem og i patienternes egne hjem. Noget af
det, forskningen gjorde tydeligt, er, at døden i modsætning til sygdom både er en medicinsk og en social begivenhed. At situationen omfatter og påvirker hele familien. Det
er sygehusene ikke altid gode til at håndtere.
I 2000 fandt Sundhedsstyrelsen ud af, at vi i Danmark
var bagud med overlevelsen på kræftområdet. I 2005
gjorde regeringen så kræft til en akut sygdom med behandlingsgaranti. Hele fokus var på at stille diagnoser og
behandle patienterne, så de kunne overleve, frem for de
patienter, som tabte kampen mod kræft,” siger Karen Marie Dalgaard.

spice Vendsyssel. Men når vi arbejder i bestyrelsen, bringer
jeg selvfølgelig min erfaring og viden i spil til gavn for alle
patienter og for Hospice Vendsyssel i det hele taget. I Kræftens Bekæmpelse leder jeg nogle grupper for efterladte,
og her får jeg mange tilbagemeldinger og gode ideer, som
jeg bringer med i hospice-bestyrelsen. For tiden bliver der
tænkt tanker om daghospice-tilbud, og her kan jeg også
bidrage med forskningsbaseret viden.
Jeg er glad for bestyrelsesarbejdet og oplever Hospice
Vendsyssel som et sted, hvor ledelse og personale virkelig
har hjertet på rette sted, hvor man har fokus på uddannelse og faglig udvikling og hvor man har et fortrinligt
samarbejde med det palliative team. Det glæder mig ikke
mindst, at Hospice Vendsyssel ser det som en vigtig opgave
at formidle sin viden videre til kollegerne på sygehus, plejehjem og hjemmepleje,” siger Karen Marie Dalgaard.

Min rolle i bestyrelsen
Siden hun gik på efterløn i 2017, har Karen Marie Dalgaard
brugt sin viden og energi i det frivillige arbejde, primært i
Kræftens Bekæmpelse, hvor hun sidder i regionsudvalget i
Nordjylland, og det er herigennem hun er valgt ind i bestyrelsen for Hospice Vendsyssel.
”Jeg repræsenterer kræftpatienterne og har for øje,
hvilket tilbud disse patienter og deres familier får på Ho-
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Både smerter og angst kan lindres
team og hospice er at lindre så mange af disse lidelser så
godt som muligt.
”Som læge kan jeg ordinere forskellig medicin, som
kan lindre nogle af patientens lidelser, men som et tværfagligt team med sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgiver, musikterapeut og præst kan vi så meget mere for
den døende,” siger hospicelæge Ivan Bo Nielsen, der har
en baggrund som narkoselæge og 18 år med egen smerteklinik.

Møder patienten derhjemme

Ivan Bo Nielsen
Ivan Bo Nielsen er læge i det palliative team og på Hospice Vendsyssel. Her fortæller han om lægens rolle i det tværfaglige arbejde
med at lindre den døendes lidelse i bred forstand – fysisk, psykisk,
socialt og eksistentielt.
Når et menneske skal dø, kan det være forbundet med stor
lidelse – ikke kun fysiske smerter, men også angst, åndedrætsbesvær, kvalme, rastløshed, søvnbesvær, tankemylder, delir, eksistentielle anfægtelser og konflikter eller dårlig kommunikation i familien. Opgaven for det palliative
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Når det palliative team får en patient henvist, starter man
altid med et hjemmebesøg og en samtale, gerne med hele
familien. Læge og sygeplejerske danner sig et overblik
over patientens tilstand, men også over hans eller hendes
netværk og opbakning. En del af samtalen handler også
om, hvad der skal gøres her og nu. En del af patienterne
kommer senere på Hospice Vendsyssel, og så er det trygt at
møde den samme læge.
”Når jeg tilser døende patienter, hvad enten det er i
hjemmet eller på hospice, så vil jeg helst have både sygeplejersken og familien med i samtalen. Sygeplejersken er
den fagperson, der er tættest på patienten og kan observere mange ting. Og familien kender patienten allerbedst
og kan give nyttige oplysninger. Det er jo vendelboer, vi
har med at gøre, og de vil ikke altid indrømme, at de har
ondt,” siger Ivan Bo Nielsen og fortsætter:
”Det er vigtigt at tage den alvorlige samtale med patient og pårørende, hvor man er realistisk, men selvfølgelig uden at tage håbet fra dem, for man kan jo ikke sige
noget med sikkerhed. Håbet vil altid være der, og patien-

tens egen mentale styrke kan betyde meget. Nogle patienter og pårørende er helt afklarede med situationen, men
andre ikke har tænkt så meget over det eller ikke har fået
snakket ordentligt med hinanden. Her er det vores opgave
at sætte ord på det, der skal ske. Især hvis døden er nært
forestående, så familien kan nå at tage afsked.”

Bange for at dø

”Ja, døden kan være meget ubehagelig, men vi kan altid lindre den. Vi kan holde smerterne væk og vi kan lægge
patienten til at sove, så han eller hun ikke oplever kvælningsdøden. Vi lover patienten, at vi nok skal hjælpe, så
livets afslutning bliver så værdig som muligt. Det giver de
fleste en smule ro i de sidste timer, og det er lindring i ordets vigtigste betydning,” siger Ivan Bo Nielsen.

Selv om en døende er afklaret med at skulle dø, kan han
eller hun ofte opleve angst for selve dødsøjeblikket, især
angst for at blive kvalt. Nogle gange kan det hobe sig op og
blive uoverskueligt. Det sker, at en patient anmoder lægen
om at yde aktiv dødshjælp, hvilket naturligvis ikke kan
komme på tale.
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Slet ikke så trist, som jeg troede
meget mere end det. Så det var med åbent sind, hun mødte
ind til sin første arbejdsdag.
”Det var et helt andet univers, jeg trådte ind i, med en
fantastisk ro. Det havde jeg måske også forventet, men jeg
havde også troet, der ville være en lidt trist stemning, og
det var der slet ikke. Tvært imod oplevede jeg både smil og
glæde og mange hyggelige stunder.
Mest imponeret blev jeg over den store faglighed, som
blev udøvet samtidig med udstrakt omsorg og kærlig pleje.
Og over, hvor meget sygeplejerskerne og resten af personalet gav af dem selv. Det var meget lærerigt at opleve,
hvordan hele spektret af sygepleje kom i anvendelse – fra
avanceret medicinsk behandling af komplekse problematikker til det helt basale som at hjælpe en patient op at
sidde – og at alle dele var vigtige for at lindre patienten,”
siger Laura Madsen.

Se mennesket som en helhed
Laura Madsen
Sygeplejestuderende Laura Madsen har været 20 uger i praktik
på Hospice Vendsyssel. Det blev en øjenåbner både med hensyn til
sygeplejen, døden og det at være menneske.
Laura Madsen havde ikke gjort sig så mange tanker om hospice, inden hun valgte det som sin sidste praktikperiode
i sygeplejeuddannelsen. Men hun syntes, det lød interessant, og der havde ikke været meget om det i uddannelsen.
Laura vidste selvfølgelig, at hospice var et sted, hvor døende mennesker kunne tilbringe den sidste tid, men ikke
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På Hospice Vendsyssel blev Laura Madsen introduceret til
Total Pain-begrebet, som handler om at se mennesket som
en helhed. At smerte og uro kan have mange andre årsager
end de fysiske. Og at man kan gøre meget for at lindre lidelserne. Endda i særlig grad på et hospice, hvor udgangspunktet er, at man ikke kan helbrede og derfor kan have
fuldt fokus på at lindre. Hun oplevede også, at indsatsen
også omfatter de pårørende, som ofte har været igennem
et langt og udmarvende forløb, inden patienten kommer
på hospice, og nu trænger til aflastning og den tryghed det
giver at vide, at andre nu tager sig af tingene.
”Så hvor jeg før blot vidste, at hospice er et sted, hvor
døende mennesker kan tilbringe den sidste tid, så ved jeg

nu, at hospice er et sted, hvor patienter og pårørende får
ro til at være, mens personalet tager sig af alle problemstillinger, lindrer patientens symptomer og hjælper med at få
talt om og ordnet ting, som kan være uoverskuelige,” siger
Laura Madsen.

Tanker om liv og død
Praktikken på Hospice Vendsyssel har også påvirket Laura
Madsen på det menneskelige plan. Hun er begyndt at tænke mere over livet og døden. Især da hun havde en patient
på sin egen alder.
”Da kom det pludselig meget tæt på, at døden også kan
ramme unge mennesker. At den kan ramme mig og dem,
jeg holder af. Det har gjort, at jeg er blevet bedre til at sige
”pyt” til små hverdagsproblemer og virkelig værdsætte,
hvor godt jeg har det. Jeg er også blevet mere åben over for

andre mennesker og bedre til at acceptere mennesker, som
de er. At lægge fordomme fra mig,” siger Laura Madsen og
fortsætter:
”Jeg har mødt overraskelse over mit valg af praktiksted
hos mine venner. De har spurgt: Var det frivilligt? De kan
ikke forstå, at jeg har lyst til at gå i sorg og tristhed. Så
fortæller jeg dem, at hospice i virkeligheden er helt anderledes og at indsatsen her giver så meget mening.”
Laura Madsen har ikke lagt nogen plan for sit arbejdsliv. Under uddannelsen har hun tænkt, at det kunne være
spændende at arbejde i akutmodtagelse eller intensiv,
men efter praktik i psykiatrien og på hospice går interessen mere i retning af noget, hvor der er mere tid til patienterne. Især praktikken på Hospice Vendsyssel har gjort
stort indtryk, og Laura vil ikke afvise, at hun på et tidspunkt søger tilbage hertil.
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Svære samtaler, når døden og
sorgen er tæt på
kan hun se nogle mønstre i den måde mennesker agerer
og kommunikerer på, når døden og sorgen kommer tæt
på. Den viden bruger hun til at stille de rigtige spørgsmål
og på den måde lirke en samtale op, som i første omgang
synes umulig.

Et trygt og kærligt rum for samtalen

Ruth Østergaard Poulsen
Mange familier har svært ved at sætte ord på deres følelser, når de
står over for død og sorg. Hospice Vendsyssel har et særligt tilbud
til dem, en samtale med tidligere sygehuspræst Ruth Østergaard
Poulsen. Hun kan ofte være den katalysator, der får den gode og
nødvendige samtale i gang.
Et langt liv med sjælesorg – først som sognepræst, dernæst
20 år som sygehuspræst i Aalborg – har gjort Ruth Østergaard Poulsen klog på mennesker. I kraft af sin erfaring

20

”Som samtalepartner skal man møde folk med respekt og
empati, så man skaber et trygt og kærligt rum for samtalen. Helt lavpraktisk gør jeg det gerne ved at spørge om,
hvordan det har været at skulle tale med mig. Hvad enten
vedkommende har glædet sig eller været nervøs ved samtalen, så får de med spørgsmålet sat ord på situationen, og
dermed fjerner vi det, der fylder og blokerer for samtalen,”
forklarer Ruth Østergaard Poulsen.
Hun understreger, at selv om hun er præst og har sit
kristne livs- og menneskesyn, så møder hun først og fremmest op til samtalerne på hospice som mennesket Ruth.
Hun har ikke svarene på alle de svære spørgsmål, men hun
vil gerne dele sorg, angst og fortvivlelse med patienten og
de pårørende. Ved at lytte og spørge får Ruth Poulsen ofte
løst op for alt det usagte i en familie.

At forsone sig med sit liv
”Jeg kom en gang ind til en patient, som havde rigtig
mange problemer og spekulationer. Ved at lytte og stille
spørgsmål fik jeg hende til at fortælle om sin angst, sin
skyldfølelse, sine bekymringer osv. Jeg sagde egentlig ikke
ret meget i den samtale, men bagefter sagde patienten:

”Jeg troede, du ville have svar på alle spørgsmålene – tak,
fordi du ikke havde.” Ved at hun selv satte ord på, fik patienten forsonet sig med sin situation,” siger Ruth Østergaard Poulsen. Uddybende siger hun: ”Det handler i høj grad
om at forsone sig med det liv, man har levet. Du kan ikke i
den sidste uge reparere på det, du aldrig har gjort. Men det
kan være befriende at få sat ord på, at det er sådan det er.
Det kan give ro til at få talt om alle de andre ting, som den
døende eller familien gerne vil nå at tale om.”

Bange for at dø? Ja, naturligvis!
De fleste døende oplever en eller anden grad af dødsangst,
og den kan være svær at sætte ord på – både for den døende selv og for de pårørende. Ifølge Ruth Østergaard Poulsen er det en ur-angst, som ligger dybt i os alle, og den
er terapi-resistent, som hun udtrykker det. Det er også en
naturlig angst. Er du glad for livet, er du naturligvis bange
for at miste det.
”Mange tror, de kan blive fri for angsten, det kan de
ikke. Men vi kan dele den. For nogle hjælper troen, men
ikke for alle. At sige til en døende, at han eller hun ikke
skal være bange for at dø, vil være at vende ryggen til. Det
er en falsk trøst. I stedet søger jeg at støtte den døende til
at være i angsten, at se den i øjnene. For det, du ikke ser i
øjnene, har du i hælene,” siger Ruth Poulsen.

”Når man er i sine følelsers vold, har man ofte meget
stærke holdninger. Det er min erfaring, at stærke holdninger dækker over stærke følelser, og så prøver jeg med mine
spørgsmål at nå ned til følelserne. Når personen har fået
luft for sine følelser, står han eller hun ikke længere så
stejlt på sine holdninger. Så bliver det ofte muligt at få en
meningsfyldt dialog, slutter Ruth Østergaard Poulsen.
Samtaler med den tidligere sygehuspræst er et tilbud,
som Hospice Vendsyssel tilbyder ved hjælp af donationsmidler. En ekstra indsats for patienter og familier, som er
blevet taget rigtig godt imod. Alle, der har været i Ruths
hænder, giver udtryk for lettelse, klarhed og større forståelse for den situation, de står i.

Vi lever uden at tale sammen
Samfundet og den måde, vi lever vores liv på, forandrer sig
fra generation til generation. Vi lever mere og mere uden
at tale sammen, og når vi endelig gør, er det sjældent om
liv og død. Derfor bliver det også vanskeligere at tale ordentligt sammen, når en familie får døden tæt ind på livet.
Det kan endda gå helt i hårdknude og give dybe konflikter,
hvilket Ruth Poulsen også oplever.
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Den uge med tvillingerne glemmer jeg aldrig
var klar. Senere fik også søsteren brug for aflastning, og så
gik der bud til endnu en frivillig, Karen Haslund Andersen.
De følgende dage drog Susan og Karen afsted med hver sin
barnevogn.
”Det var en overvældende tillidserklæring, at de to
mødre ville overlade deres guldklumper til mennesker, de
slet ikke kendte. Det blev nogle skønne dage med barnevognsture. Karen og jeg går også sammen til Stafet for Livet, vores trav passer godt sammen, og vi nød gåturene. En
af dagene var vi endda på restaurant og spise frokost med
børnene – så fik de også lært det. Det var rørende at mærke, hvad det betød for forældrene at få det lille pusterum.
Siden fik jeg julekort fra familien. Jeg glemmer aldrig de
børn,” fortæller Susan Christensen.

Små ting skaber stor glæde
Susan Christensen
Susan Christensen har mange roller på Hospice Vendsyssel. Hun er
formand for støtteforeningen, hun er frivillig og så bor hun tæt på
og kan springe til og løse særlige opgaver med kort varsel.
En helt særlig frivillig-opgave opstod i sensommeren, da
to søstre opholdt sig på Hospice Vendsyssel for at være hos
deres far i den sidste tid – den ene med 7 måneder gamle
tvillinger, den anden med en dreng på samme alder. En
dag kunne personalet se, at tvillingemoderen havde behov
for ro til at være hos faderen, og foreslog at finde en frivillig til at køre tur med børnene i barnevogn. Der blev ringet
til Susan Christensen, som bor lige i nærheden og straks
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Susan Christensen stiftede første gang bekendtskab med
Hospice Vendsyssel i 2013 til et åbent hus-arrangement.
Bagefter var hun ikke i tvivl om, at her ville hun gerne gøre
en indsats som frivillig. Hun meldte sig og kom på venteliste. Efter kort tid blev hun frivillig. Det udviklede sig
hurtigt til, at Susan Christensen også kom i vågetjenesten
og blev suppleant til bestyrelsen i støtteforeningen.
”At være frivillig går i blodet på én. Det er ikke, som
nogle tror, død og sorg det hele. Man træder ind i en helt
anden verden, hvor der er ro og glæde på trods af svær sygdom, død og sorg. Jeg er beæret over at få lov at komme
så tæt på mennesker, og det fylder mig med glæde, når
jeg ser patienter eller pårørende blive glade for den lille
ting, jeg gør, hvad enten det er en snak, et spil kort eller en
blomst på bakken,” siger Susan Christensen og fortsætter:

”Som frivillig skal man møde folk der, hvor de er, og
acceptere dem som de er. Jeg kommer jo også bare som
den, jeg er, og fordi jeg har lyst til det. Og det giver faktisk
mange gode og sjove oplevelser. En dag havde jeg en dreng,
som var pårørende, med til at vaske op og med rundt for at
tænde stearinlys. Han fik så til ”opgave” at sørge for friske
stearinlys og sagde bagefter, at han også gerne ville være
frivillig. En dag havde jeg pyntet bakkerne til de patienter,
der ønskede at spise på stuerne, med anemoner fra skoven
her ved Hospice. En af patienterne kaldte på mig og sagde:
Tusind tak for at jeg får set anemoner en sidste gang. Sådanne oplevelser gør mig stolt af at være en del af Hospice
Vendsyssel.”

En glad og stolt formand
En af Susan Christensens nye opgaver er at være formand
for Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel, hvor hun blev
valgt til bestyrelsen i 2019. Hun havde dog forinden været
suppleant i fire år og deltaget i bestyrelsesmøderne, så helt
nyt var det ikke. Susan Christensen havde ikke forestillet
sig, at hun skulle være formand, men de øvrige bestyrelsesmedlemmer opfordrede hende til det, og som hun selv
siger: Man kan ikke sidde i en bestyrelse, hvis man ikke er
parat til at tage ansvar. Så det gjorde Susan Christensen og
gik til opgaven med stor energi.
Som formand for støtteforeningen har Susan Christensen især tre fokusområder: Medlemmerne, de frivillige og
samarbejdet med hospice-ledelsen. Formanden er stolt af,
at det i efteråret 2019 lykkedes at passere et medlemstal
på 1000, for det er medlemmernes kontingent samt donationer, der finansierer det frivillige arbejde. De frivillige
får ikke penge, men der er ansat en koordinator i fem timer ugentligt for at få vagtplanen til at gå op – både på
Hospice Vendsyssel og i vågetjenesten. På Hospice hjælper

frivillige til som værter i forbindelse med frokost og aftensmad samt om aftenen. I vågetjenesten hjælper andre frivillige med at aflaste pårørende i eget hjem, så den syge eller
døende ikke skal ligge alene, mens ægtefællen fx er ved
tandlæge, frisør eller andre aktiviteter uden for hjemmet.
Der er i øjeblikket 54 frivillige ved Hospice Vendsyssel og
13 i vågetjenesten.

Godt samarbejde med personalet
Susan Christensen glæder sig over det gode samarbejde
der er mellem de frivillige og personalet på Hospice. Arbejdsdelingen er helt klar – de frivillige er i spisestuen og
opholdsarealerne, hvor de forsøger at hygge om patienter
og pårørende. De kommer ikke på patientstuerne, med
mindre patienter eller pårørende beder dem om det.
”Sådan skal det være. Personalet har deres store faglighed og gør et fantastisk arbejde. Vi er her blot som de mennesker, vi er, og kan bidrage ved at dække et pænt bord,
læse en historie for børnene, spille kort eller snakke med
dem, der har lyst til det. Vi oplever, at personalet værdsætter vores indsats, og det gør mig stolt som formand,” siger
Susan Christensen.
I sin egenskab af formand for støtteforeningen har
Susan Christensen mulighed for at bevilge op til 3000 kr.
fra donationsmidlerne til særlige formål, fx at opfylde et
sidste ønske fra en patient. Ved større ansøgninger skal
hele bestyrelsen træffe beslutningen. Desuden har Støtteforeningen via donationer og sponsorater mulighed for
at give især børn og børnefamilier blandt de pårørende
biografbilletter, billetter til legelandet Fun House eller badelandet på The Reef – eller penge til en is i de populære
ishuse i Bangsbo og på Palmestranden. Susan Christensen
oplever, at disse midler gør rigtig meget godt.
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Når øjet vækker maven og giver appetit
og smagsløg, der er påvirket af medicin, så maden smager
helt anderledes.
”Det er min erfaring, at det visuelle har stor betydning.
Når maden taler til øjet, sker det tit, at maven alligevel
får lyst til en bid mad. Derfor tænker jeg altid på madens
udseende – både når jeg sammensætter menuen og når jeg
anretter maden,” siger Helene Wærens og fortsætter:

Maden præsenteres på iPad

Helene Wærens
I køkkenet på Hospice Vendsyssel laver man mad til alle sanser og
opfylder så vidt muligt patienternes individuelle ønsker. Køkkenleder Helene Wærens fortæller her om køkkenets rolle på et hospice.
På Hospice Vendsyssel går køkkenet stuegang hver dag.
Præsenterer dagens menu og spørger ind til, om der er noget andet, patienten hellere vil have. Alle ønsker opfyldes,
hvis det overhovedet er muligt, for maden er vigtig for de
svært syge eller døende patienter. Maden kan være med
til at give dem kræfter til at få lidt mere ud af den sidste
tid. Men mange kæmper med kvalme, manglende appetit
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”Når sygeplejerskerne er rundt på stuerne ved måltiderne
for at tilbyde patienterne mad, har de taget billeder af maden med deres iPads. Så kan patienten se maden og vælge,
hvad han eller hun har lyst til. Derfor skal maden se lækker ud, og her spiller farverne en vigtig rolle. Jeg elsker
at pynte maden med spiselige blomster, især desserterne.”
Netop desserterne kan være med til at lokke en bid ned.
Køkkenet sørger for at have nogle ekstra portionsanrettede
desserter i køleskabet, for hvis en patient slet ikke har kunnet spise noget til frokost eller aftensmad, får han eller
hun måske alligevel lyst til en dessert lidt senere.

Råvarer fra patientens have
”I køkkenet nyder vi virkelig at kunne bruge tomater og
agurker fra vores eget drivhus og krydderurter fra højbedet lige uden for vinduerne. Det sker også, at pårørende
har frugt og grøntsager med fra patientens egen have – så
bruger vi dem i maden og skaber en ”smag hjemmefra”.
Vi har også fået jomfruhummerhaler fra en pårørende i
Skagen og laks fra Hirtshals. Det er med til at gøre maden
ekstra lækker for både patienter, pårørende og personale,”
siger Helene Wærens.

Helene og hendes to kolleger i køkkenet laver al mad
fra bunden. De bager brød og kage hver dag og sylter, når
det er sæson. Alle pårørende og personalet kan købe mad
på Hospice Vendsyssel – man skriver sig bare på til de måltider, man ønsker. Muligheden for at få et godt måltid mad
uden selv at skulle handle ind og tilberede maden værdsættes højt af mange pårørende, som ikke har overskud i
den svære tid.

Inspiration fra tv – og patienterne
Helene Wærens sammensætter gerne sine menuer med
klassiske danske retter kombineret med nye, spændende
retter, hvor hun bl.a. bliver inspireret af magasinet ”Spis
bedre” og diverse madudsendelser i tv. Patienterne vil gerne have retter, de kender fra deres yngre dage, men mange

af dem har jo rejst i udlandet og er også parate til at prøve
mere eksotiske retter.
”Og så er der jo livretterne. Ofte kommer patienters livretter med på menuen. Det snakker vi lidt om, når jeg er
rundt på stuerne. I andre tilfælde tilbereder vi livretten
individuelt. Patienterne kan få præcis den mad, de gerne
vil have, så vidt vi kan skaffe råvarerne. Men de fleste er
meget beskedne med deres ønsker. Det vigtigste for os i
køkkenet er, at patienterne får en god oplevelse med maden, også selv om de måske kun magter at nyde duften,”
siger Helene Wærens.
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Niels er børnenes og dyrenes ven
godt tag på børnene, som føler sig trygge og frie i hans
selskab. Måske fordi han selv har to drenge på 12 og 16 år
og ved, hvordan man når ind til børn.
”Ser jeg en dreng eller pige, der ser lidt fortabt ud, prøver at involvere dem lidt i mit arbejde eller finder noget
legetøj. Og så får vi en lille snak. Vi snakker om løst og fast,
men aldrig om sygdom. Børnene skal have et frikvarter fra
alt det alvorlige,” siger Niels Justesen.

Cykel- og våbensmed

Niels Justesen
Som pedel er Niels Justesen ikke en del af plejen på Hospice Vendsyssel – og så alligevel. For alle har fokus på patienternes og de
pårørendes behov. Niels er bl.a. med til at give børnene et frirum
i den svære situation.
Hovedopgaven som pedel er selvfølgelig at tage sig af bygningens drift og vedligeholdelse samt arealerne rundt om.
Men Niels Justesen løser mange andre opgaver til glæde for
patienter, pårørende og kolleger. Han er manden der har
styr på trampolin, fodboldmål og sjippetove. Han kan altid
skaffe en bold eller andet legetøj. Niels har et usædvanligt
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En dag var der en dreng, der stod og kiggede på, at Niels
slog græs. Han fik lov at køre med på plæneklipperen, og
det gjort han resten af dagen. De følgende dage kom han
hver dag og spurgte, om der var noget, han kunne hjælpe
med. Drengen var glad og familien var glad.
”En dreng skulle have en cykel i fødselsdagsgave, men
den passede ham ikke rigtig. Så fik jeg justeret sadel og
styr, og så var drengen lykkelig. En anden gang var der en
patient, der gerne ville give sin søn en slangebøsse, men
han var for syg til selv at lave den. Jeg ville gerne, men
jeg havde faktisk aldrig haft en slangebøsse og vidste ikke,
hvordan den skulle være. Så lavede patienten en tegning,
som jeg kunne lave slangebøssen efter. Den virkede rigtig
godt – lidt for godt, syntes lærerne, da drengen tog den
med i skole næste dag,” mindes Niels Justesen og føjer til:
”Man fornemmer, hvor man kan hjælpe. Især når der er
børn, så tænker jeg: Hvordan kan jeg hjælpe den familie?”

Rådyr og fasaner og fugle på bræt
Niels Justesen har været pedel på Hospice Vendsyssel i fem
år. Han er udlært som tømrer og arbejdede en årrække

som tømrersvend. Siden blev han pedel på rådhuset i Skagen, og for fem år siden kom muligheden på Hospice Vendsyssel.
Arbejdsdagen starter med en runde i huset for at se,
om alt fungerer som det skal – og for at sige godmorgen
til alle kolleger. Måske ligger der en seddel fra aften- og
nattevagten med et eller andet, han skal ordne. Det meste
kan Niels Justesen selv udføre, men en gang imellem må
han tilkalde tekniker.
Det er også pedellen, der sørger for at rådyrene og fasanerne bliver fodret. De holder til i bevoksningen ved Hospice Vendsyssel, hvor de nyder en udsøgt buffet. De siges

at være de tykkeste rådyr i hele Bangsbostrand. Foran hver
stue er der et foderbræt, som tiltrækker mange smukke
fugle. Niels Justesen sørger for at fodre, og han har bundet
strips omkring, så de nævenyttige råger ikke stjæler småfuglenes foder.
”Hospice Vendsyssel er en fantastisk arbejdsplads med
dejlige kolleger og frivillige. Jeg er utroligt glad for det –
også de mange projekter sammen med de frivillige. Senest
har vi lavet et surbundsbed foran parkeringspladsen, og
hvis det bliver en succes, bygger vi nok nogle flere,” slutter
Niels Justesen.
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Nytårsaften på hospice
Patienterne ved, at det er deres sidste nytårsaften, måske
den sidste aften overhovedet. De pårørende ved også, at det
er sidste nytårsaften sammen og tænker måske på, at de vil
være alene ved de fremtidige højtider.

Sorgen kan føles større
Personalet på Hospice Vendsyssel er klar over, hvilke tanker og følelser denne specielle aften vækker hos patienter
og pårørende. At sorgen kan føles større sådan en aften.
Der er måske brug for en ekstra snak, at holde i hånden
eller blot en stille stund sammen.
”Det blev en stille og hyggelig nytårsaften. Undtagelsesvis var der kun tre patienter og tre pårørende samt to
frivillige og os to sygeplejersker. De frivillige havde pyntet

Tina Nøhr Hansen og Pia Chemnitz Skovgaard
Hospicesygeplejerskerne Tina Nøhr Hansen og Pia Chemnitz Skovgaard havde vagten nytårsaften sammen med to frivillige. En særlig aften for de fleste – også når man befinder sig på et hospice.
Nytårsaften er for de fleste en festlig aften fyldt med traditioner, men også en aften, hvor man tænker tilbage og
gør status over året, der er gået. Tankerne vil helt naturligt
også gå mod det kommende år og hvad, det vil bringe. Måske beslutter man endda et nytårsforsæt.
Sådan er det også på hospice – farvet af og ofte forstærket af den situation, patienter og pårørende befinder sig i.
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flot op og dækket et dejligt bord. Og køkkenet havde igen
overgået sig selv med lækre nytårsmenuer, hvor vi kunne
vælge mellem kogt torsk med alt tilbehør eller oksemørbrad samt dessert. Den lokale Café Stæhr kom med kage,
og der var også kransekage og champagne,” fortæller Pia
Chemnitz Skovgaard.

En aften helt som ønsket
Patienterne fik en meget individuel nytårsaften, præcis
som de hver især havde ønsket det. En havde som sit sidste
mål i livet at se fyrværkeriet over Frederikshavn og skåle
i champagne. Det lykkedes, selv om det kun blev til et
snapseglas champagne. Sygeplejerskernes opgave var så at
støtte op og gøre denne stund så intens som muligt for
patienten og hans ægtefælle.
En anden patient var træt og havde kun behov for at
sove, så efter dronningens nytårstale og lidt mad blev hun
puttet og faldt i søvn. Nytårsaften er også bevidste til- og
fravalg.
Den tredje patient og dennes pårørende havde brug for,
at det bare var dem og hunden alene på stuen. Det betød
meget for dem at gøre denne sidste nytårsaften så hjemlig
som muligt.

Denne ene aften om året er der tv i spisestuen, for det
er jo også en tradition at høre dronningens nytårstale og
se 90-års fødselsdagen, rådhusklokkerne og midnatsgudstjenesten.
”I år blev jeg inviteret ind på en stue for at høre nytårstalen og skåle med familien. Det var en meget intim stund.
Vi er altid ydmyge over for sådan at blive inviteret ind i
folks liv,” siger Pia Chemnitz Skovgaard.
De to hospicesygeplejersker fik også tid til at hygge sig
sammen som kolleger og sammen med de frivillige. Og til
selv at gøre sig tanker om det gamle og det kommende
år. Tankerne gik naturligvis også til familien derhjemme,
som måtte undvære mor denne aften. Men som de begge
understreger, det er jo en del af jobbet og de vidste, at familierne også hyggede sig derhjemme.

Også plads til nytårsløjer
”Nytårsaften er individuel for hver patient og familie, men
vi har alligevel nogle traditioner her på Hospice Vendsyssel. Maden er én af dem og at der er kransekage og champagne til midnat. Det er også blevet tradition, at Tove og
Ejvind er frivillige denne aften. Det har de været i otte år.
Vi kan også godt finde på at lave nytårsløjer, som selvfølgelig går ud over vores kolleger. De vil måske opleve, at ting
er stripset fast, når de møder på arbejde i det nye år,” siger
Tina Nøhr Hansen.
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Tak
• Pizzaaftener for børnefamilier på hospice – hvor der
købes vej selv slik og sodavand til familiehygge sammen med patienten.
• Indkøb af ønsker til huset
• Tiltag i haven med etablering af stort bed med rhododendron og azalea.
• Fuglehuset til alle patientterrasser
• Nye havemøbler

Hospicechef Birgitte Nielsen
Igennem året 2019 har vi modtaget mange erkendtligheder, opmærksomheder og donationer.
Donationer modtages efter Ligningsloven skattefrit og
gør stor glæde med alle de muligheder for forkælelse –
midlerne skaber.
Eksempler er ekstra tiltag for patienter og pårørende i
anledning af:
• Højtider
• Grillarrangementer hver uge i august – hvor patienterne kan invitere alle de pårørende de vil.

30

Køkkenet har modtaget en lind strøm af frugt fra pårørende og patienters haver og ekstra god fisk er dukket op i
flere tilfælde. Jomfruhummerhaler tilberedt til glæde for
patienterne.
Tak til lokalområdets café, som hvert år betænker os
med hjemmelavet chokolade til patienternes stue sammen med dejlige småkager og tærter.
Mange tak til alle, der har betænkt os – også fra personalet, som har modtaget chokolade og blomster mange
gange.
Vigtigst af alt en stor tak for at dele glæden ved personalet og de frivilliges indsats i takkeannoncer og ved samtale med os.
En patient ankom til Hospice Vendsyssel og var her få
dage frem til døden indtrådte.
Inden det første døgn var ovre delte han følgende med
de nære pårørende:
”Her gør alle sig umage”.
Tak til alle, der melder tilbage at de føler dette – for det
er essensen, at gøre sig umage både fagligt og personligt.

