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Jubilæumsår på Hospice Vendsyssel

Birgitte Nielsen

Hospicechef Hospice Vendsyssel

2018 var jubilæumsår på Hospice Vendsyssel. 10 år blev fej-

ret med reception for patienter, pårørende, ansatte, samar-

bejdspartnere og støttemedlemmer. 

Talerne for alle i organisationen afspejlede en stærk 

organisation med dygtige medarbejdere og høj faglighed. 

Hovedtalen blev holdt af pårørende Per Krøis Kjærsgaard 

og afspejlede hans oplevelse af at være pårørende og bo på 

Hospice Vendsyssel i en svær periode.

Han havde stort fokus på den særlige evne hospice og 

alle i huset har: 

Nemlig evnen til at være fremfor at gøre.

Det var en stor glæde at fejre dagen og hinanden – 

møde pårørende fra tidligere patientforløb og se hinanden 

i øjnene. Vi er her og vi er i live. 

Stoltheden over alle i organisationen er stor.  Der er en 

ydmyghed hos de fagligt stærke og kompetente persona-

lemedlemmer og frivillige over at få lov til at følges med 

familierne i svære situationer med store tab. Der er også et 

stærkt kollegialt fællesskab med fast supervision og blik 

for hinandens trivsel.

Bestyrelsen har et stærkt fokus på at arbejde for høj fag-

lighed og gode arbejdsvilkår for de ansatte og de frivillige. 

Bestyrelsen ønsker at styrke muligheden for uddan-

nelse og ny udvikling – flere af disse tiltag kan i læse i ar-

tiklerne.

2018 blev også året hvor ledige lægestillinger blev besat og 

det er en stor glæde igen at have faste læger i huset.

Fortællinger for Hospice Vendsyssel 2018 indledes med 

3 stærke artikler om tabet af ægtefælle, far, mor og sorgen 

hos børn. Artiklen om uddannelse til sorgrådgivere fortæl-

ler mere om personalets fokus på videreuddannelse i for-

hold til sorg.

Velkommen til vores verden – en dagligdag med udfordringer, 

tab, glæde, livskvalitet og dyb mening.
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”Det var et hårdt slag at få den første besked om kræften. 

Vi troede jo, at vi skulle blive gamle sammen, og jeg har 

mistet både min mor og min stedmor til kræften. Men vi 

fik håbet igen, da lægerne mente, at Kenneth kunne blive 

helbredt,” fortæller Birgitte Nielsen og fortsætter:

”Da jeg et år senere fik at vide, at der ikke var mere at 

gøre, var jeg nærmest lammet. Kunne slet ikke samle mig. 

Ville have så mange svar, som jeg ikke kunne få. Første gang 

havde vi været åbne om sygdommen over for Nicolaj, men 

denne gang gik der nogle dage, inden jeg kunne fortælle, 

at far ikke blev rask igen. Nicolaj blev rigtig ked af det, og 

jeg bemærkede at han begyndte at kramme Kenneth mere 

forsigtigt, som om han troede, det ville gøre ondt.”

Måtte afbryde uddannelse
Efter første omgang af kræftsygdommen var Birgitte Niel-

sen stoppet hos Aldi og begyndt på uddannelsen til social- 

og sundhedshjælper. Grundforløbet var vel overstået, og 

hun havde fået elevplads til september. Men en uge før 

måtte hun springe fra og tage plejeorlov, da de fik at vide, 

at den livsforlængende kemobehandling ikke længere hav-

de effekt.

”Det var en barsk tid. Sygeplejersken kom morgen og af-

ten og gav medicin, og Kenneth havde også fået bevilget 

hjemmepleje. Men han var begyndt at forandre sig som 

følge af tumoren, så han afviste hjælp. Jeg måtte selv bak-

se rundt med en mand, der ikke kunne holde balancen. 

Det gik ikke, og det kunne Kenneth heldigvis godt se. Han 

blev indlagt, og efter tre dage blev der en plads på Hospice 

Vendsyssel. Den første uge frygtede jeg, at han ville hjem, 

for det kunne jeg ikke overskue. Men han spurgte aldrig. 

Tror han var klar over sin situation. Kenneth forandrede 

sig mere og mere. Blev mistroisk og vred. Døjede med at 

tale og blev vred, når vi ikke forstod. Han mistede flere 

funktioner, bl.a. førligheden i benene og højre arm.

Nicolaj og jeg flyttede ind på Hospice Vendsyssels på-

rørenderum. Jeg græd meget de nætter, når alle sov. Jeg 

sørgede over, at jeg mistede Kenneth lidt efter lidt. Og jeg 

havde dårlig samvittighed over for Nicolaj, som jeg ikke 

magtede at give den støtte, han havde brug for. Heldigvis 

havde vi sygeplejerskerne, som var fantastiske til at tale 

med både mig og Nicolaj. I starten var jeg ikke god til at 

tage imod hjælp, men siden blev jeg bedre til det.”

Birgitte Nielsen fortæller videre:

”Nicolaj knyttede sig til flere af sygeplejersker, som for-

kælede ham og smurte madpakke til ham. Og de frivillige 

var gode til at inddrage ham i borddækning m.v. og til at 

spille spil. Vi forsøgte at opretholde en hverdag for Nicolaj, 

hvor jeg kørte ham i skole om morgenen og hentede ham 

igen om eftermiddagen. Han havde sin Playstation med, 

og i perioder var der også andre børn på hospice. Men han 

spekulerede meget og gjorde sig bekymringer, som et barn 

ikke skal have. Spurgte fx, om vi ville kunne klare os uden 

far.

Vi oplevede mange tab i den periode. Vi måtte af med 

vores hund, som vi havde anskaffet, da Kenneth i første 

omgang blev rask. Men det var en stor hund, som hverken 

Nicolaj eller jeg kunne håndtere. Vi måtte også finde en 

billigere bolig. Samtidig blev Kenneth stadig dårligere. Jeg 

følte, at jeg gik i en osteklokke og ventede på, at det skulle 

ske. På ubestemt tid.”

Der var også stjernestunder
Midt i fortvivlelsen kunne der også være små stjernestun-

der, hvor Kenneth var helt klar og nærværende. Birgitte 

husker især en dag, da Kenneth ville i supermarkedet for 

at købe slik til tv-hygge om aftenen. De kørte i Meny, der 

Når sygdommen rammer en lille familie
Birgitte Nielsen

Pårørende Hospice Vendsyssel

Birgitte Nielsen mistede den mand, hun troede hun skulle blive 

gammel sammen med. Nu må hun og sønnen Nicolaj på 11 

forsøge at skabe en ny tilværelse. Her fortæller Birgitte om de 

uger og måneder, hvor hun gradvist mistede Kenneth.

Familien Nielsen boede i et lejet hus i Tuen med en dejlig 

stor have og en garage med værksted. Kenneth arbejdede 

som smed hos Bindslev Smedje og Birgitte var ansat i Aldi. 

Hendes søn fra tidligere ægteskab, Nicolaj, gik i skole i 

Bindslev, spillede fodbold og elskede at tumle med Ken-

neth, som han altid kaldte far.

Men i foråret 2017 begyndte Kenneth at døje med op-

kastning, når han havde spist. Det tog gradvist til, og han 

gik til lægen. På sygehuset konstaterede de, at han havde 

kræft i spiserøret. Kenneth blev tilbudt operation, hvor læ-

gerne fjernede den nederste del af spiserøret og det meste 

af mavesækken. De mente prognosen var god og fulgte op 

med kemo i tre måneder. Kenneth havde tabt 45 kg, men 

fik det nu bedre.

Kræften vender tilbage
Kenneth kom til kræfter og havde det godt et års tid, men 

ved en kontrolscanning blev det afsløret, at kræften havde 

spredt sig til lymfekirtlerne, og senere blev der også kon-

stateret metastaser og en tumor i hjernen. Den blev forsøgt 

angrebet med stråler, men efter fire behandlinger måtte 

lægerne opgive. De kunne nu kun tilbyde livsforlængende 

kemobehandling, og i august 2018 virkede den heller ikke 

længere. Kenneth blev indlagt med kramper. Han kom 

hjem igen, men blev ikke sig selv. En uge senere måtte han 

atter indlægges og derfra kom han på Hospice Vendsyssel.

På hospice fik Kenneth det bedre, familien kunne igen 

komme i kontakt med ham, og efter en uge kom han hjem. 

Her gik det godt den første uge, men så gik det ned ad 

bakke. Efter en måneds tid kom Kenneth igen på Hospice 

Frederikshavn, hvor han døde tre uger senere.

 Kenneth og Birgitte Nielsen. 

Kenneth døde 3 dage efter billedet blev taget.
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Hospice blev vores andet hjem
Hans Henrik Mortensen og Louise Kokholm

Pårørende Hospice Vendsyssel

Charlotte Kokholm døde på Hospice Vendsyssel kun 45 år 

gammel. Her fortæller ægtefælle og datter om sygdommen, 

indlæggelsen på hospice og tiden bagefter.

Charlotte Kokholm og Hans Henrik Mortensen var et land-

mandspar fra Østervrå med to døtre og et aktivt liv, der 

også omfattede heste, sport og musik. Men skæbnen ville 

det anderledes.

I 1998 faldt Charlotte Kokholm af sin hest og brækkede 

nakken. Hun genvandt førligheden, men kunne ikke læn-

gere arbejde i landbruget. I 2003 solgte de så gården og 

flyttede i hus i Østervrå. Hans Henrik fik job i det lokale 

grovvarefirma, og Charlotte engagerede sig som frivillig 

i gymnastikforeningen, trænede børn med handicap og 

kørte med hestevogn.

En rutsjetur
For fire år siden opdagede Charlotte et modermærke på sit 

ben, som viste sig at være kræft. Hun blev opereret, og at 

var godt. Lige indtil en dag i marts 2018, da hun fandt en 

knude i lysken. Det var lymfekræft. Charlotte blev opere-

ret, og alt så fint ud. Men i juni begyndte hun at få smerter 

i ryggen. Først troede lægerne, det var fejlbelastning efter 

operationen, men så blev hun scannet, og fire dage sene-

re ringede sygehuset, at de havde fundet noget i ryggen 

– Charlotte skulle scannes igen. Kræften havde angrebet 

hele rygsøjlen, og det kunne ikke opereres.

Man forsøgte med immunterapi, men den tålte Char-

lotte ikke. Hun var hjemme i fire dage og blev så indlagt 

igen. Lægerne kunne da konstatere, at kræften også havde 

angrebet lever og nyrer. Herefter gik det hurtigt ned ad 

bakke. Charlotte nåede dog at få 41 dage på Hospice Vend-

syssel, inden hun døde i september 2018.

”Det var en forfærdelig tid, mens sygdommen udvikle-

de sig. Vi kunne slet ikke nå at følge med. Hver gang telefo-

nen ringede, var det med en endnu skrækkeligere nyhed,” 

fortæller Hans Henrik Mortensen og fortsætter:

”Oplevelserne på sygehuset var ikke de bedste, men 

på hospice fik vi en dejlig modtagelse, og Charlotte blom-

strede lidt op igen takket være præcis medicinering og en 

fantastisk pleje. Og personalet tog sig også af os andre. 

Vi boede her mere eller mindre og kunne stadig være en 

familie. Louise (den ældste datter) kørte til gymnasiet fra 

hospice, mens lillesøster Laura havde det svært med situa-

tionen og hellere ville sove hjemme. Louise engagerede sig 

meget i sin mors pleje og var med i hele forøbet.”

Vildt, hvad de gjorde for os!
”Mit mål er at læse til sygeplejerske, og efter at have op-

levet den indsats, der blev ydet på Hospice Vendsyssel og 

hvor stor betydning den havde for både patienterne og vi 

pårørende, så har jeg fået endnu mere lyst til at blive syge-

plejerske. Det var helt vildt, hvad de gjorde for os her. Mor 

elskede musik, og musikterapeuten var helt fantastisk. Så 

blev klaveret rullet ind på stuen og vi sang nogle sange. Vi 

vidste godt, at det var sidste station for mor, men her var så 

dejligt, at vi næsten glemte det. Hospice blev vores andet 

hjem,” fortæller Louise Mortensen.

ligger i nærheden af Hospice Vendsyssel, og købte ind, og 

de hyggede sig også med tv alle tre. Men for Kenneth havde 

turen været så smertefuld, at det kun blev til den ene ud-

flugt.

Birgitte, Kenneth og Nicolaj var inden sygdommen en 

lille kernefamilie. Der var ikke så meget familie omkring 

dem – Kenneth havde kun sin mor, og Birgittes familie bor 

på Lolland. Heldigvis havde parret en god vennekreds, som 

støttede dem godt i den svære tid.

Den sidste uge på Hospice Vendsyssel var det tydeligt, 

at det gik hurtigt ned ad bakke for Kenneth. Birgittes fami-

lie kom midt på ugen og fik sagt farvel til Kenneth. Torsdag 

var sidste dag, hvor han var vågen hele dagen, om fredagen 

kun et par timer og lørdag sov Kenneth hele dagen. Han 

døde søndag morgen.

”Lørdag aften spurgte Nicolaj, om far ville leve til jul. 

Hans største ønske var at holde jul med sin far. Det var 

hårdt at svare, at ”Nej, det gør far ikke.” Om søndagen hav-

de jeg lavet en legeaftale for Nicolaj, og den ville han gerne 

holde fast i og var afsted et par timer. Jeg tror, det var godt 

for ham,” siger Birgitte Nielsen og fortsætter:

”Sygeplejerskerne havde talt meget med Nicolaj om, 

hvad der skulle ske, og hvordan det ville foregå, når Ken-

neth døde og skulle synges ud fra sin stue på Hospice Vend-

syssel. Han så Kenneth både før og efter at han var gjort i 

stand, og Nicolaj var med til samtalen med bedemanden 

og gik meget op i, at der blev tændt lys omkring kisten. 

Han var også med i forberedelserne til begravelsen og sæn-

kede Kenneths urne ned i graven.”

Tomhed, usikkerhed – og en ny start
Efter det intense forløb på Hospice Vendsyssel var det en 

mærkelig tom fornemmelse for Birgitte og Nicolaj at kom-

me hjem til huset i Tuen. Birgitte var skræmt ved tanken 

om at skulle være alene med Nicolaj. Og Nicolaj var meget 

bekymret for fremtiden, om de to ville kunne klare det. 

Nicolaj kom med i en sorggruppe for børn, og det hjalp 

ham meget. Nu skulle de finde ind i nye roller, og de skulle 

finde et nyt sted at bo.

”Jeg overvejede at flytte til Lolland, tættere på min egen 

familie. Men jeg nåede til den erkendelse, at det ikke ville 

være fair over for Nicolaj, så i stedet har vi fundet en lej-

lighed i Bindslev tæt på hans skole, kammeraterne og fod-

boldklubben. Det er han glad for.

Alle disse overvejelser talte vi en del om i den sidste tid 

på Hospice Vendsyssel. Vi kunne begge to mærke, at det var 

godt for os at tale om tiden efter Kenneths død. At have en 

plan, så alting blev bare en lille smule mindre usikkert. Og 

vi har fulgt planen, og vores venner har hjulpet os meget. 

Jeg fornemmer, at Nicolajs bekymring er skiftet til spæn-

ding, at han glæder sig til vores nye start. Og selv genopta-

ger jeg min uddannelse om en måneds tid,” slutter Birgitte 

Nielsen.
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Jeg kan ikke tåle at være lykkelig

Erik Bjørndal Madsen

Patient Hospice Vendsyssel

Livet har været en rutsjetur for 68-årige Erik Bjørndal Madsen, 

der er ramt af kræft, men efter nogle uger på Hospice Vendsyssel 

er tilbage i sin ældrebolig. Bedst som alt tegnede lyst, indtraf 

ulykkerne – skilsmisse, alkoholmisbrug, kræftsygdom. Humoren 

holder han fast i.

Vi møder Erik Bjørndal Madsen i hans lejlighed med øst-

vendt altan. Den er han glad for, for han elsker at se solen 

stå op. Allerhelst over havet, hans elskede hav, som han al-

tid har haft et nært forhold til – skagbo som han er. Mange 

morgener kører Erik Madsen på sin elscooter ud til Nep-

pens Havn for at se solen stå op. Og for at få en snak med 

vennerne, der mødes i det røde klubhus på havnen.

Egentlig skulle vi have gennemført interviewet på Ho-

spice Vendsyssel, men Erik var lidt medtaget, fordi han for-

rige nat havde lukket sig ude af opgangen og ikke sansede 

at ringe til hjemmeplejen, som kunne have hjulpet ham 

ind. 

Det er bl.a. det, sygdommen gør ved Erik. 

I stedet havde han kørt rundt i byen om natten, tilbragt 

nogle timer på banegården og til sidst kørt ud til Neppens 

Havn for at se solen stå op. Vennerne i klubhuset havde 

hjulpet ham hjem.

Derfor sidder vi nu i Erik Madsens stue, for nej nej, vi 

skal ikke aflyse – han vil gerne fortælle sin historie.

Håndværker, minkavler og pølsemand
Erik Bjørndal Madsen har prøvet lidt af hvert i sit liv. 

Som ung arbejdede han i byggebranchen, siden drev han 

minkfarm i en årrække suppleret med småjobs, bl.a. fiske-

sortering om natten. Han har også været pølsemand i Gl. 

Skagen. Men han drak for meget og måtte flere gange til af-

rusning. Det kostede ægteskabet. Efter 30 år blev han skilt.

”Efter skilsmissen fik jeg en depression. Jeg boede hjem-

me hos min mor, for huset skulle sælges. Det blev det også, 

men i stedet for indskud i en lejlighed brugte jeg pengene 

til at Harley Davidson. Jeg havde haft mange venner, men 

de vendte mig ryggen ved skilsmissen – og det forstår jeg 

sgu egentlig godt. Jeg drak alt for meget og var nok ikke til 

at holde ud,” fortæller Erik Madsen.

Charlotte Mortensen døde 20. september 2018, og tiden 

siden har været hård for de efterladte.

”I starten var det lige som om, det ikke rigtigt var gået op 

for os, at Charlotte ikke var her mere. Vi kunne tage os selv 

i at sidde og vente på, at hun skulle komme ind ad døren 

fra gymnastiktræningen,” siger Louise Mortensen, og fade-

ren følger op: ”Det er først her, nogle måneder senere, at 

det er rigtigt hårdt. At vi finder ud af, hvor meget vi savner 

hende. Især højtiderne er hårde. Den første jul, den første 

fødselsdag osv., hvor hun ikke er med. Selv de mindste ting 

vækker minder, og det er godt, men det er også hårdt.”

Det hjælper at snakke
Familien håndterer sorgen lidt forskelligt. Hans Henrik 

går i en sorggruppe hos Kræftens Bekæmpelse, mens Lou-

ise og Laura deltager i Skyggebørn i Aalborg. Det hjælper 

dem meget at tale om forløbet med andre, som har oplevet 

tilsvarende tab.

”Det hjælper helt sikkert at snakke om de svære ting. 

Også at få snakket, inden det er for sent. Jeg er glad for, at 

vi havde snakket om begravelse og den slags på forhånd. 

Charlotte havde selv bestemt forløbet – hun ville have styr 

på tingene. Under begravelsen i kirken fløj der en sommer-

fugl rundt, og vi spøgte lidt med, at det nok var mor, der 

lige ville tjekke, at vi fulgte planen,” slutter Hans Henrik 

Mortensen.
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Livet er, indtil det ikke er mere

Elin Jakobsen

Sygeplejerske Hospice Vendsyssel

10 år med Hospice Vendsyssel har lært sygeplejerske Elin 

Jakobsen, at livskvalitet er essensen i hospicefilosofien, og at 

livskvalitet kan ligge i at opfylde selv meget små ønsker.

”You matter because you are you, and you matter until the last 

moment of your life. We will do all we can, not only to help you 

die peacefully but to help you live until you die.”

Dame Cicely Saunders, grundlægger af den moderne hospice-

filosofi.

”Kernen i vores arbejde her på Hospice Vendsyssel er den 

samme, som da vi startede for 11 år siden. Men vi har ud-

viklet en større faglighed. Vi gør tingene mere bevidst og 

modigt. Vi tør spørge ind til patienter og pårørende, ind til 

ønsker, drømme og tanker. Og få frem, at patienten stadig 

er det samme menneske med ønsker og drømme. Jeg synes 

klart, vi har flyttet os på et fagligt grundlag, at vi bruger 

vores erfaring og at vi har mod til at overskride grænser,” 

siger Elin Jakobsen.

Det er stadig livskvalitet for patienterne, det handler 

om. Og her har de 11 års erfaring lært Elin Jakobsen og 

hendes kolleger, at livskvalitet har mange former, og at det 

forandrer sig med forløbet af en uafvendelig sygdom. Ef-

terhånden som sygdommen skrider frem – og måske også 

i takt med patientens erkendelse af sygdommen og accept 

af at være døende – kan livskvalitet findes i selv de mindste 

ting.

Små ting med stor værdi
”I den sidste fase af livet kan livskvaliteten være en smag, 

en duft, udsigten fra stuen, en solopgang eller det at kom-

me uden for og mærke vind og regn i ansigtet. 

For mange af vores patienter er mad og drikke og vel-

være samt det at have sin nære omkring sig udtryk for livs-

kvalitet. 

Det er en glæde for os at opfylde disse beskedne ønsker. 

Servere en livret og byde på en øl eller et glas vis – også 

selv om patienten måske alligevel ikke har kræfter eller 

appetit til det. Men de har mærket duften og smagen, som 

måske har fremkaldt glade minder fra deres liv,” fortæller 

Elin Jakobsen.

Mange års alkoholmisbrug
For 15 år siden flyttede han til Frederikshavn, og det var et 

stort fremskridt. For her havde tanken åbent hele natten, 

så han altid kunne få fat i en flaske vodka mere. Misbruget 

stod på i mange år, og når pengene ikke slog til, fremstil-

lede Erik Madsen selv sin vodka.

”Det er utroligt, at jeg er i live,” konstaterer han.

Men så kom Erik Madsen på et behandlingshjem i Hanst-

holm, og denne gang lykkedes det at blive afruset, og det 

har holdt siden. Men i mellemtiden havde kræftsygdom-

men sat ind og givet ham endnu en nedtur i livets rutsje-

bane.

Det har han selv en forklaring på: ”Jeg kan simpelt hen 

ikke tåle at være lykkelig. Så går det galt. Det er lige som 

med medicin – når jeg tager beroligende medicin, bliver 

jeg rastløs, og når jeg spiser lykkepiller, bliver jeg ked af 

det. Jeg er modsat.”

Det findes der sikkert en diagnose på, men trods de svære 

odds lykkes det alligevel Erik Madsen at få et indhold i sin 

hverdag, og han kan stort set klare sig selv.

Sætter en ære i at klare sig selv
”Jeg er en stædig rad. Jeg har altid klaret mig selv. Jeg ved 

også godt, at jeg er svær at hjælpe, fordi jeg er så stædig og 

ikke vil have hjælp. Jeg har tænkt på plejehjem, men jeg 

har svært ved det. Jeg vil selv bestemme, og jeg kommer 

desværre let på kant med personalet. 

På Hospice Vendsyssel, derimod, fandt jeg tryghed. 

Her havde personalet tid til at snakke med mig – og lytte 

til mig,” siger Erik Madsen, der nu følges af det palliative 

team i sit eget hjem.

Han er afklaret med, at kræften er uhelbredelig, og han 

har bestemt, hvad der skal ske, når han dør. Så vil Erik 

Madsen begraves i et hjørne på Gl. Skagens kirkegård un-

der en tornet busk, hvor han i sin tid røg sin første cigaret. 

”Min sidste vilje” er udfyldt og salmerne valgt.

Efter skilsmissen og de mange års misbrug er Erik Mad-

sens netværk begrænset. Han har en datter i Juelsminde, 

som han taler i telefon med og som besøger ham en gang 

imellem. Og han har en enkelt ven fra gamle dage i Skagen. 

De spiller Oddset sammen og er temmelig skrappe til det.

”Vi spiller for 50 kr. om dagen. Sidste år løb det rundt, 

og i år har vi indtil nu 15.000 i overskud. Det er mest fod-

bold og ishockey vi spiller på. Jeg følger især med i dan-

sker-holdene i England – Tottenham og Leicester.”

Det er lykkedes Erik Madsen at finde nye venner i klubhu-

set i Neppens Havn. De drikker bajere og han drikker cola, 

mens verdenssituationen bliver vendt iblandet godmodigt 

drilleri – og en smule omsorg for hinanden, men selvfølge-

lig ingen pyldren. De er jo mænd.

”Neppens Havn er det bedste sted, jeg ved. Men jeg er 

også glad for min altan, hvor jeg fodrer fuglene, selv om 

viceværten skælder ud. Jeg elsker gråspurvene, og i denne 

uge har jeg haft over 3000 start og landinger på altanen,” 

siger Erik Bjørndal Madsen.

Erik døde på sygehuset februar 2019
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Vi skal da kunne snakke om døden!
Jesper Bradsted

Journalist, indehaver af BBmedier, bestyrelsesmedlem Hospice 

Vendsyssel

Det var med en personlig erfaring i bagagen, at tv-journalist 

Jesper Bradsted og hans filmfotograf flyttede ind i syv døgn på 

Hospice Vendsyssel. Han ville bryde nogle af de tabuer, han havde 

mødt omkring sygdom og død.

”Jeg fik ideen til udsendelsesrækken, fordi min kone blev 

alvorligt syg, og det gik op for mig, hvor lidt vi egentlig ta-

ler om sygdom og død. Det er meget tabubelagt. Min kone 

kom heldigvis igennem sin sygdom, men jeg havde stadig 

et ønske om at kommunikere noget omkring de mange ta-

buer, og jeg valgte hospice-konceptet som indgangsvinkel” 

siger Jesper Bradsted.

Personalet var med på ideen
Efter en årrække på Danmarks Radio og TV2 Nord havde 

Jesper Bradsted etableret sit eget produktionsselskab, og 

han solgte ideen om en udsendelsesrække om livet på ho-

spice til sin gamle arbejdsplads. Så tog han kontakt til ho-

spiceleder Birgitte Nielsen, Hospice Vendsyssel, der kunne 

se en idé i at medvirke, men som også havde nogle overve-

jelser omkring projektet. Jesper Bradsted havde derpå et 

møde med hele personalegruppen, som var positiv over for 

ideen.

”Fra starten blev planen, at jeg og fotografen skulle flytte 

ind på Hospice Vendsyssel i syv døgn og så se, om der var 

nogen, der ville snakke med os,” siger Jesper Bradsted og 

fortsætter:

”Der var heldigvis mange, der gerne ville tale med os. 

De fleste, vi mødte på hospice, havde en form for afklaring 

med situationen. Det var positivt overraskende, at så man-

ge havde overskud til at deltage. Vi fik tre familier med, 

som vi fulgte gennem de syv døgn. Det var flot og stærkt, 

at de ville, og det underbygger i den grad, at vi skal tale om 

døden. Disse mennesker var i livskrise, men magtede alli-

gevel at tale om døden og sygdommen. Nogle sagde endda, 

at deltagelsen i tv-optagelserne havde givet dem anledning 

til at tale med omgivelserne om døden. Det var stærkt!”

Gennem de 11 år med Hospice Vendsyssel har Elin Ja-

kobsen haft mange stjernestunder sammen med patienter, 

hvor hun har haft muligheden for at give dem en oplevelse 

af livskvalitet. De største oplevelser var rejsen med Peter til 

Grønland og Rikkes bryllup på hospice – oplevelser, som 

Elin Jakobsen har fortalt om i tidligere årshæfter.

”Men der er mange flere. Vi havde en ung mor, der døde fra 

tre små børn kort før jul. Vi arrangerede juleklip og små-

kagebagning med børnene og deres mormor, der kom med 

dejen. Moderen var med i sin seng ude i køkkenet og havde 

en god oplevelse. Senere havde hun en pigeaften med sin 

ældste datter på otte år med neglelak, popcorn og Disney-

film. De sov sammen på stuen den nat.

Vi havde også en hestepige, hvor familien kom med he-

sten, så hun fik sagt farvel og givet den en sidste gulerod. 

Det var meget rørende at opleve hesten vrinske – helt ty-

deligt af sorg.

Og muntre stunder, som en weekend hvor jeg helt 

spontant dansede twist med en mand med rollator og hvor 

vi sang gamle revyviser.

Vi har heldigvis en ledelse her på stedet, der er med på 

mange ting. Så da vi havde en vinterbader indlagt, var vi 

med ude at bade en sidste gang. Vores leder, Birgitte, er 

selv vinterbader, og hun og fysioterapeuten var med i van-

det,” fortæller Elin Jakobsen og fortsætter:

”Mange af vores patienter er meget beskedne menne-

sker, der ikke altid udtrykker deres ønsker, eller de er så 

svækkede at de ikke kan. En gang havde vi en mand ind-

lagt, som var meget lidt talende. Vi ville gerne glæde ham 

lidt, men anede ikke, hvad han eventuelt kunne have lyst 

til. Så fik vi øje på, at der stod ”Crazy Danes” på hans t-shirt 

og spurgte, hvad det var. Det var en motorcykelklub, som 

han var medlem af. Så inviterede vi hele klubben til grill 

og bajere på terrassen, og det blev en rigtig god aften. Vi 

havde ramt plet – motorcykler var hans passion, hans iden-

titet, og klubben var hans fællesskab. Et smukt farvel.”

Sætter pris på eget liv
Lige som Elin Jakobsen har oplevet en udvikling i faglighe-

den, har arbejdet på Hospice Vendsyssel også flyttet hende 

selv som menneske. Den ubetingede accept af det enkelte 

menneske, som er udgangspunktet på hospice, har også 

givet hende selv større rummelighed i forhold til andre 

mennesker. Og hun har lært at sætte mere pris på sin egen 

livskvalitet.

”Det er en gave at have døden så tæt på i sit arbejde. At få 

lov at følge mennesker det sidste stykke og guide både pa-

tienten og de pårørende ind i det, der jo ikke er nogen vej 

uden om. Det giver også mig selv nogle andre prioriteter, 

at få sagt det, man vil have sagt, at værdsætte hinanden og 

huske at sige det. Det er en stor glæde at gøre noget godt 

for andre, men man mærker også udbrændtheden af og 

til, og så gælder det om at passe på sig selv.

Hvis jeg en dag ikke møder glad på arbejde, tænker jeg 

over, hvad det skyldes. Vi er gode til at snakke med hinan-

den og tage hensyn. Når livet er svært, kan det også være 

et frirum at komme på arbejde, for jeg har verdens bedste 

kolleger, og ledelsen er meget opmærksom på, hvordan vi 

alle sammen har det. Jeg tænker hver morgen, at jeg skal 

være glad for at kunne stå op – det er ikke alle forundt,” 

siger Elin Jakobsen.

TV-producent Jesper Bradsted og filmfotograf Anders Christian 

Rasmussen flyttede ind på Hospice Vendsyssel i syv døgn. Det 

kom der fire stærke programmer ud af.
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Et fantastisk kig bag kulisserne
Det var således uden de store forventninger, at Jesper Brad-

sted og fotografen indlogerede sig på Hospice Vendsyssel. 

Men da de gik ud ad døren igen syv døgn senere, havde de 

fået et fantastisk indblik i de folk, der arbejder med kritisk 

syge og døende. Og de havde fået endnu mere respekt for 

det arbejde, der udføres på et hospice. Et arbejde, der giver 

så meget mening og værdi for både de døende og deres 

pårørende.

”Det var også skønt at se, at medarbejderne også kunne 

have det sjovt sammen midt i al sorgen og håbløsheden. 

De var rigtig gode til at skabe en god stemning. Hospice 

Vendsyssel er en meget velfungerende arbejdsplads, hvor 

der er rum for humor og sjov mellem kolleger, samtidig 

med, at alle er meget dedikerede til opgaven,” siger Jesper 

Bradsted.

Han har fået mange positive reaktioner på de fire pro-

grammer, der blev sendt på TV2 Salto i foråret 2018. Flere 

gav udtryk for, at udsendelserne havde hjulpet dem med 

at blive mere afklaret med døden og gjort det lettere at 

tale om den.

Tabuer brydes ned
”For mig personligt har forløbet betydet, at jeg nu godt 

kan tale åbent om sygdom og død. Jeg har fået nogle red-

skaber til at håndtere de svære emner. Nu tør jeg godt tage 

hul på snakken. Da min kone blev syg, oplevede vi at nogle 

trak sig, og jeg sagde til mig selv: Det kan da ikke være rig-

tigt – vi må da kunne tale om det! Men døden var et stort 

tabu for mange. Jeg er glad, hvis mine programmer har væ-

ret med til at nedbryde dette tabu,” siger Jesper Bradsted.

De fire udsendelser ligger tilgængelige på TV2 Nords 

hjemmeside og kan ses på dette link: https://www.tv2nord.

dk/7-dogn-pa-hospice/7-dogn-pa-hospice-14 eller ved at 

bruge søgefeltet øverst på tv2nord.dk og skrive 7 døgn på 

hospice.

‹ Duften af forskellige spiritus var en ekstra sanseoplevelse 

for Jan Højrup Jakobsen i de sidste dage, hvor både appetit og 

smagssans var væk.

 Bonnie Rasmussen er frivillig på Hospice Vendsyssel, hvor hun 

bl.a. klipper hår, ordner negle og lægger makeup for patienter og 

pårørende – ting, der giver velvære og livskvalitet.

Man kan blive syg af sorg

Jonna Ullemose, Lone Højen og Britta Eckhardt

Sygeplejersker Hospice Vendsyssel

Hospicesygeplejerske Britta Eckhardt har gennemgået 

uddannelse til sorgrådgiver, og kollegerne Jonna Ullemose og 

Lone Højen er i gang med den på UCN Aalborg. Her fortæller de 

om, hvad en sorgrådgiver kan hjælpe med.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har for nogen tid 

siden anerkendt sorg som en diagnose, men den er endnu 

ikke implementeret i alle lande, heller ikke i Danmark. 

Men det er på vej, og der er etableret et sorgnetværk og 

et nationalt sorgcenter, som skal være med til at udvikle 

området. Et af de første skridt har været etablering af en 

sorgrådgiveruddannelse.

”Jeg gennemførte sorgrådgiveruddannelsen sidste år. Den 

var udviklet i et samarbejde mellem det nationale sorg-

center og Metropol i København. Lone Højen og Jonna Ul-

lemose er i gang nu på UCN Ålborg, som også har indgået 

et samarbejde med det nationale sorgcenter,” siger Britta 

Eckhardt.
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Naturligt at sørge
Den ny sorgdiagnose har været med til at italesætte sorg 

og skabt fokus på det i medierne. Det er naturligt at sørge, 

når man har mistet en, man har kær. Sorg går ikke over, 

men man lærer at leve med den. Eller de fleste gør. Hos 

nogle bliver sorgen så langvarig og kompliceret, at det kan 

være invaliderende. De bliver syge af sorgen. Sorgrådgiver-

ne er uddannet til at få øje på symptomerne hos disse på-

rørende og hjælpe dem til at få den hjælp og behandling, 

der gør det muligt for dem at leve med sorgen på en måde, 

så de også kan fungere i deres eget liv.

Sygelig sorg kan ramme alle, men den ses hyppigere hos 

forældre, der mister et barn, personer, der har haft depres-

sion, lider af PTSD eller tidligere har oplevet kompliceret 

sorg. Ny sorg kan også vække en gammel sorg og forstær-

kes af denne. Jonna Ullemose og Lone Højen har især haft 

fokus på børn og børnefamilier i deres uddannelse. Som 

et led i uddannelsen skal de planlægge forbedringsar-

bejde på deres arbejdsplads, altså Hospice Vendsyssel, og 

her vil de gerne indføre pårørende-arrangementer i tiden 

efter dødsfaldet på hospice. Britta Eckhardt har udviklet 

en samtaleguide til telefonopfølgningssamtaler samt en 

pjece til pårørende. Hun vil ligeledes gerne lave pårøren-

de-arrangementer for voksne efterladte, som hun har haft 

fokus på.

Symptomerne kommer senere
”Den komplicerede eller sygelige sorg kan tidligst konsta-

teres efter et halvt år, og da har vi sjældent kontakt til de 

pårørende længere. Vi ringer til dem efter seks uger, men 

hvis vi kunne invitere til et pårørende-arrangement efter 

tre måneder og efter seks måneder, ville vi have mulighed 

for at opdage, hvis nogle er ved at udvikle en sygelig sorg 

og dermed have mulighed for at hjælpe dem,” siger Jonna 

Ullemose.

Sorgrådgiveruddannelsen henvender sig til alle de 

professionelle, der er i berøring med personer i sorg. Det 

kan være lærere, pædagoger, sundhedspersonale og bede-

mænd. De får derved nogle redskaber til at få øje på men-

nesker, der mistrives på grund af sorg.

”Symptomerne kan være alt fra koncentrationsbesvær til 

fysiske symptomer som hjertesmerter og maveproblemer. 

Det kan være, at en ung dropper ud af sin uddannelse, el-

ler at personen isolerer sig og har svært ved at få sin hver-

dag til at hænge sammen. Det kan være helt naturligt efter 

et dødsfald tæt på, men hvis problemerne fortsætter, er 

det at alarmklokkerne skal ringe,” siger Lone Højen.

Viden formidles videre
Sorgrådgiveruddannelsen omfatter også træning i at for-

midle den viden, deltagerne får på uddannelsen, så kol-

leger og netværk også bliver opmærksomme på sygelig 

sorg og ved, at der findes hjælp at få. Britta Eckhardt har 

således undervist gravere og frivillige i vågetjenesten om 

sorg og åndelig vejledning – to grupper, som i sagens natur 

møder mennesker i sorg. Jonna Ullemose og Lone Højen 

har planlagt undervisning for deres kolleger på Hospice 

Vendsyssel.

Uddannelsen strækker sig over otte måneder og består af 

fem moduler med hver tre kursusdage samt hjemmearbej-

de. Den afsluttes med en skriftlig opgave og en mundtlig 

eksamination.

”Meget af det gør vi i forvejen, men på uddannelsen får 

vi nogle redskaber til at gøre det endnu bedre,” fastslår de 

tre hospicesygeplejersker.

Der sker noget, når vi undrer os sammen

Charlotte Tambo Holm og Mie Rømer

Sygeplejerskerne Charlotte Tambo Holm og Mie Rømer har 

uddannet sig i sokratisk dialog på Aalborg Universitet og fået et 

nyt værktøj til eksistentielle samtaler. 

De drømmer også om at lave et ”undrings-værksted” for 

kollegerne.

For omkring 2500 år siden kunne man i Athens gader løbe 

ind i et par kloge herrer ved navn Sokrates og Platon. De 

brugte al deres tid på at filosofere over livet og tale med 

mennesker, og de udviklede hver sin samtale-lære. Platon 

grundlagde retorikken, hvor det gælder om med gode 

argumenter og talegaver at overbevise samtalepartneren 

om ens egen holdning. Sokrates udviklede til gengæld en 

dialog-form, hvor målet er, at begge parter bliver klogere 

i løbet af samtalen. Ingen skal overbevise den anden, men 

sammen undrer man sig over et emne, drøfter tanker og 

ideer og bliver begge to klogere.

Det er Sokrates’ dialog, der ligger til grund for den kursus-

række, som de to hospice-sygeplejersker Charlotte Tambo 

Holm og Mie Rømer har fulgt ved Aalborg Universitet og 

som de nu glæder sig til at anvende i praksis på Hospice 

Vendsyssel.
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Åbne og nærværende
”Vi mærker jo, at der sker noget mellem mennesker, når vi 

er på stuen med patient og pårørende. 

Det kan være godt, det kan være skidt. Det, der bliver 

sagt, eller det, der ikke bliver sagt. 

Hvad er det egentlig, der sker? Ofte har vi et ærinde, 

når vi går ind på en stue, men vi skal også være åbne og 

nærværende i situationen. 

Vi skal have modet til at tage alle vores fagligheder af 

og mødes menneske til menneske og undre os sammen. 

Undre os over døden, over livet, over magtesløsheden. 

Der kan godt kommet noget positivt ud af at dele håb-

løsheden og måske bare være stille sammen,” forklarer 

Charlotte Tambo Holm.

”Den her tilgang til at være til stede gør det nogle gange 

muligt at få de svære emner eller fænomener løftet væk 

fra patienten – ind i midten – så vi kan undre os over det 

og tale om det. 

Vi tager noget fra patienten, giver noget af os selv som 

mennesker og mødes som ligeværdige. 

Hvis altså der overhovedet findes ord for det, vi undrer 

os over. Tavsheden kan også være et momentum, eller en 

øjenkontakt, en berøring. Det er i lige så høj grad os som 

personale, der bliver klogere på livet,” supplerer Mie Rø-

mer.

En god dag
Sygeplejerskerne er enige om, at metoden er diffus og ikke 

kan bruges i alle sammenhænge. Det kræver også, at pa-

tienten er med på det. Men når det lykkes, er de ikke i tvivl. 

Så er det virkelig en god dag. De har bl.a. oplevet, at den 

fælles undring gav en patient mod til at tale med familien 

om de svære ting og dermed få mere ro i sindet.

Charlotte Tambo Holm og Mie Rømer er glade for at få 

mulighed for denne videreuddannelse, som de synes har 

udviklet dem som hospicesygeplejersker. Denne måde at 

være tilstede på er meningsfuld også som mennesker, og 

den giver en åbenhed over for, hvad der måtte vise sig.

”Det er sundt at undre sig. Begreber har det med at 

størkne, hvis man aldrig undrer sig over dem. 

Så bliver de klicheer og måske endda fordomme. 

Det er godt at undre sig og huske, at et begreb kan have for-

skellig betydning for forskellige mennesker. Hvad forstår 

du ved håb? Ved en værdig død? Det er meget individuelt. 

Som hospicesygeplejersker skal vi være åbne for, at der 

er forskellige betydninger, og huske at undre os. Derfor 

har vi en drøm om at bruge vores nye værktøjer sammen 

med vores kolleger. 

Vi vil gerne skabe et ”Undrings-værksted”, hvor vi sam-

men kan tage emner op, undre os, finde betydninger og 

gøre hinanden klogere på de eksistentielle ting, der er så 

vigtig en del af vores arbejde.”

Måske var jeg først klar nu

Pia Wermelin

Sygeplejerske Hospice Vendsyssel

Sygeplejerske Pia Wermelin er skiftet fra sygehusets 

intensivafdeling til Hospice Vendsyssel – fra en kamp for at redde 

liv til en indsats for at lindre og følge på vej i livets sidste fase.

Det kan virke som et voldsomt spring at skifte job fra en 

hektisk arbejdsplads som traumeintensiv afdeling på et 

stort sygehus til den afdæmpede, rolige hverdag på Hospi-

ce Vendsyssel. Og det er det da også, men for sygeplejerske 

Pia Wermelin er skiftet det helt rigtige, selv om hun fra at 

være højt specialiseret går til at være totalt nybegynder, 

der skal lære nye metoder og finde sig tilrette på en ny 

arbejdsplads.

”Jeg hørte første gang om hospice-konceptet på syge-

plejeskolen tilbage i 1989. Da fandtes det primært i Eng-

land, men jeg syntes, det lød meget spændende. Så blev jeg 

færdiguddannet, kom på en almindelig sygehusafdeling, 

søgte udfordringerne og specialiserede mig til intensivsy-

geplejerske. Jeg fandt ud af, at jeg var god til at håndtere 

vanskelige situationer og var glad for mit arbejde,” fortæl-

ler Pia Wermelin og fortsætter:

”På intensiv afdeling har man også døden tæt inde på 

livet. Mange af patienterne dør jo, men forinden har vi 

gjort alt, hvad vi kan, for at redde deres liv. Det er til at for-

holde sig til. Mange af patienterne er bevidstløse gennem 

hele forløbet og ved ikke, at de skal dø. Men for de pårø-

rende er forholdene på intensivafdelingen ikke optimale.

En ordentlig afsked
I Aalborg, hvor jeg var ansat, arbejdede jeg med at skabe 

bedre rammer for de pårørendes afsked med patienten. 

Det gjorde jeg bl.a. sammen med sygehuspræst Ruth Øster-

gaard, som også kommer her på Hospice Vendsyssel. Men 

betingelserne var vanskelige. For de pårørende var det ikke 

optimalt og som sygeplejerske var det utilfredsstillende.”

På et tidspunkt fik Pia Wermelin mulighed for et stu-

diebesøg på Kamilianergårdens hospice i Aalborg. Det var 

en spændende verden, som tiltalte hende meget og med-

virkede til, at hun søgte job hos Hospice Vendsyssel.

”Jeg har som sagt altid haft interessen for hospice-ar-

bejdet, men måske er det først nu, jeg er klar til det,” siger 

Pia Wermelin videre. ”Den største omvæltning er måske, 
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at på hospice kommer patienterne med en erkendt døde-

lig sygdom. Som sygeplejerske skal jeg ikke tænke på at 

helbrede, for det er ikke længere muligt. Jeg skal følge pa-

tienten et stykke på vejen. Det er svært, at man ikke altid 

kan stille noget op, men kun kan være til stede i afmagten 

sammen med patienten og de pårørende. Men når det så 

lykkes at lindre smerte eller kvalme eller dæmpe angsten, 

ja så får man meget med herfra.”

Udlandsophold og frivilligt arbejde
Efter 22 år som intensivsygeplejerske har Pia Wermelin 

masser af erfaring, og selv om den måske ikke umiddel-

bart er så brugbar på hospice, så har den været med til 

at forme hende som menneske. Sammen med udlandsop-

hold og frivilligt arbejde. Pia Wermelin har tidligere arbej-

det på et krydstogtskib og på sygehus i Tyskland samt boet 

en periode i Sverige. Og så har hun taget sin tørn som be-

styrelsesmedlem i dagpleje, børnehave, skole, rideklub og i 

Brugsen samt været holdleder i en idrætsforening.

Det har alt sammen givet Pia Wermelin indsigt og 

forståelse for, at mennesker og familier kan være meget 

forskellige. På hospice kommer hun tæt på familierne og 

oplever meget forskellige familiemønstre. Nogle familier 

er åbne og gode til at tale sammen, andre er ikke.

”Jeg oplever angst hos nogle patienter, men mange er 

meget afklarede med deres situation. Jeg tror, at vi som 

samfund er blevet bedre til at tale om død og sorg, men 

det er meget individuelt. Nogle gange, kan jeg mærke på 

en familie, at der er noget, som er svært at få talt om. Så 

tænker jeg på, om det måske kan gøre tingene lettere, hvis 

jeg tager det op – eller om det er bedre at lade det ligge. 

Det er en balancegang, og man må bruge sin situationsfor-

nemmelse. Jeg synes, der er svært, men jeg har haft stor 

glæde af supervisionssamtaler med hospicepræsten, hvor 

vi har fordybet os i nogle af disse eksistentielle spørgsmål,” 

siger Pia Wermelin.

Lytte og give lejlighed til snak

Ingelise Nyholm

Frivilligkoordinator Hospice Vendsyssel

”Huset her har en særlig ro. Det er som at komme ind i en 

anden verden, hvor personalet har omsorg for alle – både 

patienter og pårørende, ja også for os frivillige. Det er helt 

fantastisk. Jeg er meget glad for at kunne yde min lille del 

til dette arbejde og opleve, at personalet er glade for de 

frivilliges håndsrækning,” siger Ingelise Nyholm.

Som frivillig på Hospice Vendsyssel handler det om at 

være til stede som medmenneske på de betingelser, der nu 

engang er i situationen.

En god frivillig er et menneske med overskud, som er 

åben i mødet med andre og har respekt for det enkelte 

menneske og det sted, man er, hvad enten det er på Ho-

spice Vendsyssel eller i hjemmet hos en alvorligt syg eller 

døende. Sådan er det for Ingelise Nyholm, og sådan er det 

for de omkring 60 frivillige, som hun er koordinator for.

De frivillige har mange forskellige opgaver på hospice, 

bl.a. at være værtinde og dække op til de fælles måltider 

for patienter og pårørende og være med til at skabe en 

hyggelig stemning omkring bordet. Andre frivillige passer 

haven og drivhusene, temagruppen laver årstidsbestemte 

hyggeeftermiddage og atter andre arrangerer den ugent-

lige sangaften. Men de fleste er frivillige omkring måltider-

ne, og det er her frivilligkoordinatoren har en rolle med at 

sikre, at der altid er frivillige til frokost, eftermiddagskaffe 

og aftensmad alle årets 365 dage. 

”Som koordinator skal jeg sørge for, at vagterne er dæk-

ket. Det er en forholdsvis let opgave, da korpset af frivil-

lige er meget pligtopfyldende. En anden opgave er at være 

lyttende og sikre at, de frivillige har det godt med at være 

frivillige. Det handler bl.a. om at dele sol og vind lige. Vi er 

så privilegerede at have mange frivillige, så for at alle kan 

bevare kontakten til opgaverne, har man gerne 2-3 vagter 

om måneden. De frivillige melder sig selv til på en elektro-

nisk kalender, og så holder jeg øje med, om der er huller,” 

forklarer Ingelise Nyholm.

Rekruttering af nye frivillige er også en vigtig opgave, 

som Ingelise Nyholm deltager i sammen med hospicechef 

Birgitte Nielsen og frivillig-udvalget. Man er så heldige, at 

der hidtil har været interesserede, som står på venteliste, 
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og de bliver så efter behov og tur indkaldt til samtale. Det 

er vigtigt at få de rigtige mennesker ind som frivillige, der-

for skal de godkendes gennem en samtale og en introduk-

tion, hvor de følges med en erfaren frivillig.

Ingelise Nyholm har været interesseret i Hospice Vend-

syssel helt fra starten, den gang det havde til huse i Nørre-

gade. Da var hun røntgensygeplejerske på sygehuset, men 

afløste som vikar på hospice på fridage. Da Ingelise Ny-

holm efter at have nydt pensionisttilværelsen en tid, valgte 

at blive frivillig, faldt valget på Hospice Vendsyssel, og nu 

har hun desuden påtaget sig jobbet som koordinator.

”Jeg har altid lavet frivilligt arbejde i forskellige sammen-

hænge, og nu har jeg fokus på dette. Det er rart at skulle 

noget i hverdagen og føle, at der stadig er brug for en. Som 

sygeplejerske var jeg sikkerhedsrepræsentant og skulle 

være med til at sikre et godt arbejdsmiljø i afsnittet. 

Jeg havde også en bred kontakt via samarbejdsudval-

get, hvor jeg skulle tale med mange forskellige mennesker 

og lytte neutralt til deres synspunkter og handle ud fra 

det. Det kommer mig helt sikkert til gode som koordinator 

for de frivillige,” siger Ingelise Nyholm.

De frivillige møder kun sjældent hinanden, og derfor ar-

rangerer frivilligkoordinatoren bl.a. kvartalsmøder. Det er 

en kombination af hyggeligt samvær og faglige input fra fx 

en sorgrådgiver, en paramediciner eller en hospicesygeple-

jerske. Der er også et julearrangement og en årlig temadag 

for alle frivillige i de fem nordjyske Kamillus-foreninger, 

som Ingelise Nyholm har et løbende samarbejde med. 

Blandt andet kommer nye frivillige fra de andre forenin-

ger til Frederikshavn og får en introduktion til, hvordan 

de frivillige arbejder her.

Ud over at være koordinator har Ingelise Nyholm også vag-

ter som frivillig, og det giver hende indblik i vagterne og 

en personlig glæde.

Et lille pusterum i en svær tid

Lene Aagaard og Ellen Andersen

Frivillige Hospice Vendsyssel og i vågetjenesten

Vågetjenesten ved Hospice Frederikshavn tager også ud i 

hjemmene til alvorligt syge og døende. Her skaber de tryghed for 

den syge og et tiltrængt pusterum for ægtefællen.

Hvilke opgaver løser vågetjenesten egentlig, og hvad får de 

frivillige vågekoner til at begive sig ud i natten for at sidde 

hos et alvorligt sygt eller døende menneske, som de ikke 

kender?

Ellen Andersen og Lene Aagaard har været frivillige på 

Hospice Vendsyssel i mange år og deltager i vågetjenesten 

både på hospice og i hjemmene. De er begge pensioneret 

efter et liv som henholdsvis sygeplejerske og lærer. De for-

klarer samstemmende, at de nu har tid og overskud, og at 

det giver mening i deres liv at gøre noget for andre.

Aflastning af ægtefællen
Vågetjenesten ved Hospice Vendsyssel råder lige nu over 22 

frivillige, hvoraf de 12 også tager ud i private hjem. Ellen 

Andersen er en af tre koordinatorer, som modtager hen-

vendelser fra palliationssygeplejerske, sygehus, læge eller 
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hjemmepleje og finder en frivillig, der kan påtage sig op-

gaven. Hun understreger, at deres indsats hovedsagelig er 

som aflastning af ægtefællen til den syge eller aflastning af 

et andet familiemedlem.

”Vi tager udelukkende ud til kritisk syge og døende, 

men der kan være mange forskellige årsager til, at vi bliver 

tilkaldt. Ofte er der en helt konkret, praktisk problemstil-

ling. Måske skal ægtefællen selv skal til læge, til undersø-

gelse på sygehuset eller har brug for at forlade hjemmet 

nogle timer for at komme til frisøren eller andet,” siger 

Ellen Andersen.

”Jeg var en gang ude hos en patient, hvor ægtefællen 

gerne ville passe sin ugentlig fritidsaktivitet. Det er ufat-

teligt hårdt at være nærmeste pårørende til en kritisk syg 

eller døende. Det er jo nærmest i døgndrift, men dette lille 

pusterum en gang om ugen gav ægtefællen kræfter til at 

yde omsorg for sin mand. Jeg var glad for at kunne give 

den mulighed ved at være til stede nogle timer,” fortæller 

Lene Aagaard.

Et stort ansvar
Vågekonerne, som de kalder sig selv, er ofte ude hos pa-

tienter om natten, så ægtefællen kan få nogle timers søvn, 

eller hos døende, som bor alene uden nære pårørende. I 

de tilfælde er vågekonen alene i boligen sammen med den 

syge, og det er et stort ansvar. Nogle patienter har nødkald, 

men ikke alle. Så er der kun telefonnummeret til hjem-

meplejen.

Der er klare regler for, hvad vågekonerne må og ikke 

må, når de våger hos en patient. Opgaven er at være til ste-

de og give patienten tryghed, men den er ikke at yde pleje. 

Hvis der er brug for det, skal der tilkaldes plejepersonale.

”Det kan naturligvis være svært, især når man som jeg 

har været sygeplejerske i mange år. Men det er vigtigt, at 

vi kender vores rolle og holder os til den. Vi er her for at 

aflaste den pårørende og for at give patienten tryghed. Vi 

er her som mennesker med vores nærvær og ro,” siger El-

len Andersen.

”Når vi aflaster ægtefællen, er det ofte også en lise for 

patienten. Mange patienter er bekymrede for, om deres æg-

tefælle kan holde til presset, og har måske dårlig samvit-

tighed over at belaste den anden. Vores tilstedeværelse kan 

fx give den pårørende mulighed for at få en eller to næt-

ters søvn, hvilket ofte giver fornyet energi. På den måde er 

vores indsats til dobbelt glæde,” supplerer Lene Aagaard.

Situationsfornemmelse
Det kræver stor empati at være vågekone. Når de kommer 

ud til en syg eller døende, kender de kun navn, alder og 

diagnose. Så gælder det om at føle sig frem og tage bestik 

af situationen, fornemme hvad det er for et hjem og selv-

følgelig tale med patient og pårørende om, hvad de har 

behov for, hvis det er muligt. I nogle tilfælde er patienten 

ikke i stand til at tale eller på anden måde give udtryk for 

sine ønsker.

”Nogle patienter har behov for at holde i hånd, andre har 

bare brug for at vide, at vi er der og kan tilkalde hjælp, hvis 

det bliver nødvendigt. Det er meget forskelligt, og det afkla-

rer vi altid med patient og pårørende. Det er vigtigt, at vi er 

på bølgelængde, så vores besøg giver patient og ægtefælle 

den aflastning, som det er hensigten,” siger Ellen Andersen.

Både Ellen Andersen og Lene Aagaard giver udtryk for, 

at vågetjenesten også kan være hård følelsesmæssigt. Ved 

længere forløb kommer man som vågekone også til at ken-

de familien og påvirkes af dens situation.

”Ja, det kan være hårdt, men jeg synes, det opvejes fuldt 

ud, når vi ser, at både patient og pårørende har glæde af 

vores indsats,” fastslår Lene Aagaard.

Daghospicefunktion – en appetitvækker

Anni Hansen, Souschef/afdelingssygeplejerske

Birgitte Nielsen, Hospicechef

I det tidlige efterår 2018 rejste vi til Irland for at under-

søgepatienter med livstruende sygdoms mulighed for at 

benytte lindrende tilbud i et daghospice.

Vi besøgte daghospice i 3 forskellige regioner af Irland 

– nemlig Dublin, Galway og Limerick.

Patienterne benyttede tilbuddet ca 2-3 dage om ugen 

fra 10-15.

De var alle ramt af livstruende sygdom og havde brug 

for de forskellige lindrende tilbud, som dagfunktionen 

stillede til rådighed.

Det belyses lettest ved eksempler og lad os følge 2 for-

skellige patienter vi mødte:

”Hvis ikke jeg var kommet her – var jeg død for længst”

Joe er 60 år, tidligere fisker og storryger gennem hele sit 

liv med KOL til følge.

Han er svært plaget af åndedrætsbesvær, lavt funkti-

onsniveau i forhold til at klare det at komme rundt, be-

væge sig, vaske sig, lave mad, komme ud osv.

Han får hyppige luftvejsinfektioner og hver eneste ind-

læggelse på sygehuset med behandling for infektion – sæt-

ter ham tilbage i forhold til hvad han kan klare.

Tilknytningen til daghospice har betydet for Joe, at han 

kommer i forløb på 12 uger 2 dage om ugen.

Han er nu i sit andet forløb fordi personalet mente, at 

han kunne blive endnu mere stabil og forebygge tilbage-

fald ved ny periode i daghospice.

Joe får støtte til medicinering og behandling før hans 

ugentlige bad i daghospice – hvor personalet hjælper ham 

fuldt og helt – så han ikke udmattes og kan styre sin ån-

denød.

Han får nu 6 måltider dagligt efter vejledning og har 

lært betydningen af små proteinberigede måltider mellem 

hovedmåltiderne. Al hans energi bruges nemlig på ånde-

drættet – så maden skal være beriget.

De 6 små måltider dagligt gør det lettere for ham at 

klare at få kalorier nok til en krop – hvor åndedrættet kræ-

ver meget energi. Sygeplejersken har sørget for at aftale 

med hans søn og datter, at de laver varm mad til ham de 

dage han ikke kommer på daghospice.
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indlægges på et sygehus. Netop fordi hun har haft så lang 

og stabil en periode i daghospice.

Vi lærte under vores besøg alle tre steder, at der er mu-

lighed for at skabe tryghed, stabilisere patientens tilstand 

og skabe oplevelse af en evne til igen at tage hånd om eget 

liv – fordi de fik støtte og var i trygge rammer med fagper-

sonalet.

Vi blev nysgerrige på om patienter, som er ramt af livs-

truende sygdomme og endnu er i eget hjem eller ind/ud af 

sygehus kunne have gavn af et sådant tilbud.

Vi kender patienter fra Det Palliative Team eller fra 

kort hospiceindlæggelse – som i høj grad kunne profitere 

af dagtilbud.

Vores håb og drømme er, at der i samfundet i Danmark 

kan gives et tilbud til disse patienter i dagtimerne med et 

stærkt tværfagligt personale, som kan øge deres livskva-

litet og forhindre genindlæggelser på sygehusene. Disse 

patienter kan netop ikke kureres og behandles på sygehus 

– men har brug for stabilisering over længere perioder i 

rammer uden stress med få kendte ansigter.

Udover de mange praktiske aftaler for Joe, som letter 

hans dagligdag og stabiliserer hans helbred bedst muligt 

for at undgå genindlæggelser – så træner fysioterapeuten 

ham og han funktionsniveau holdes vedlige. Aromaterapi 

og massage giver ro og redskaber til at håndtere angsten – 

når han får åndenød og bliver bange hjemme.

Vi oplevede Joe som tryg, glad og meget taknemmelig 

over muligheden for støtte.

Joe har muligheden for at ringe på døgnhospice og få 

gode råd og vejledning – hvis har rammes af panik hjem-

me de dage han ikke skal på daghospice. Bare det at vide, 

at der er en sygeplejerske på hospice han kan ringe til – be-

tyder, at han aldrig har gjort brug af det. Det er nok at have 

visheden om muligheden.

Amy er en ganske ung kvinde ca. 30 år.

”Her kan jeg leve og mærke livet i tryghed”

Amy har været opgivet af det behandlende system for 

hendes underlivskræft i lang tid og startede i daghospice 

i en kørestol og med stort behov for smertestillende medi-

cin via en pumpe.

På daghospice har hun muligheden udover de tilbud, 

der blev nævnt vedrørende Joe – også at møde mennesker 

i samme situation i trygge rammer. Hun arbejder sig frem 

til at blive så stærk som muligt både fysisk, psykisk og ek-

sistentielt.

For Amy har den psykiske og eksistentielle lindring, 

trygheden, samtaler med psykolog, præst og plejepersona-

let betydet et fast og stabilt ståsted – hvor hun kunne finde 

plads og rum til at leve og mærke livet.

Hun er nu i stand til at gå og stå ved egen kraft, bruger 

ikke længere kørestolen, fortsat meget syg – men stærkere 

på alle andre parametre.

Amy er et sansende menneske, som har taget mod til-

bud om kunstterapi på daghospicedagene.

Hun har nu fået mulighed for at udtrykke sig på andre 

måder og dele sine tanker om sygdommen, livet og udfor-

dringerne via kunstterapi.

Amy gør brug af alle tilbud tværfagligt og fortæller, at 

hun er her netop på trods af alle tidligere fagpersoners 

vurderinger – i kraft af egen vilje og den støtte hun får 

både tværfagligt, men bestemt også af de øvrige patienter. 

Amy kan ikke huske hvor længe det er siden, at hun måtte 

Amy.
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En stor tak

Hospicechef Birgitte Nielsen

Gennem året har vi været utroligt heldige ofte at blive be-

tænkt.

Det være sig med rabarber, blommer og æbler fra pa-

tienternes egen have, billeder, bøger, spil, blomster, cho-

kolade til personalet, juleslik og hjemmelavede småkager, 

lysestager og kontante beløb efter indsamlinger.

Hver og en gave modtages med stor glæde og i ydmyg-

hed. Tusind tak.

Gaverne er ofte ledsaget af et stort ønske om, at perso-

nalet må blive betænkt – som en tak for den omsorg de 

pårørende og patienten har følt under indlæggelse hos os.

Det gør mig ekstra glad og meget stolt – især fordi vi 

har verdens bedste personale med kæmpe faglige kompe-

tencer. 

Faglighed og dygtighed er dog ikke nok. Den varme og 

det nærvær I føler - handler om de mennesker de også er 

udover deres faglighed. 

Det er her magien opstår og man føler sig mødt som 

patient, pårørende og besøgende.

Jeg lover jer, at personalet bliver betænkt både med 

gode vilkår, mulighed for faglige oplevelser og uddannel-

se, anerkendelser og små gaver. 

Tak til alle, der har betænkt os gennem året 2018. Det 

gjorde en stor forskel for vores hverdag.
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