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Og imens fortsætter livet med tab og glæder

Birgitte Nielsen

Hospicechef Hospice Vendsyssel

2020 blev markant anderledes end alle havde forestillet 

sig. 

Den livsverden, der karakteriserer Hospice Vendsyssel 

med fysisk nærhed, tætte kommunikationsveje, samvær 

for alle vigtige i familien blev ændret med et i marts må-

ned. 

Pandemien satte nye regler og begrænsninger også for 

vores matrikel.

I kender alle de forandrede spilleregler i dagligdagen 

– men her i et følelseshus med både glæde, kærlighed, af-

magt, frustration, sorg og vrede – ændrede det alle vante 

arbejdsgange.

Patienterne og de pårørende har som vanligt fået al 

den faglighed, udstrakt omsorg og behandling – som vi 

altid vægter højst.

Måden ting bliver gjort på har dog været anderledes.

Prøv at lære sygeplejersker på et hospice at holde 2 me-

ters afstand i de svære samtaler – hvor patient og pårø-

rende har allermest brug for at ”mærke” både deres stærke 

faglighed, men også deres stærke personligheder og imø-

dekommenhed. 

Vi forbinder om noget nærvær i kommunikationen 

med både fysisk nærvær og opmærksom tilstedeværelse 

med kropssproget og mimikken.  

Pårørendes muligheder for at anvende spisestuen, 

gangarealer og fællesarealer – har været udelukket. Be-

søgsbegrænsninger har betydet, at 5 besøgende måtte have 

adgang ind til patienten i huset – mens andre måtte vinke 

gennem ruden på terrassen.

Hele året har vi fokuseret på at løse opgaverne for pa-

tienter og pårørende, men nu også med et stort fokus på at 

holde smitte væk fra alle i huset.

Det har krævet en stor indsats fra alle og ikke været 

uden bekymring for personalets helbred at gå på arbejde 

under en pandemi.

Tak til alle frivillige som har stået standby i kulissen og 

ventet på første tegn til at få lov til at komme på Hospice 

Vendsyssel igen.
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Tak til den lille kerne af frivillige, som efter fast test har 

hjulpet os med opgaver i huset.

Vi har savnet det sædvanlige liv i huset og alle vore fri-

villige.

Til Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel en stor tak 

for de mange blomster til patienterne hver uge og mange 

kilo slik/flødeboller til personalet.

I har været med til at holde humøret oppe og skabt glæ-

de hver fredag – når slikskuffen blev fyldt op igen.

I samværet med patienterne vil jeg især mindes gode 

ture til Pikkerbakken, utroligt store indkøb af Bailey likør, 

påskekaffe med tærter fra Sørig Gl. Skole og Hørby Bage-

ri, sommerarrangement med grillstegt pattegris fra Tårs 

Slagtehus, friluftskoncert foran patientterrasserne, besøg 

af motorcykelklub og en særlig eftermiddag med tur til 

guldsmeden med patient Jane.

Jane kan I læse mere om i hendes artikel på side.

Sidst men ikke mindst nytårsfyrværkeriet fra terrassen 

her på Hospice Vendsyssel med patienterne Steen og Jane 

pakket ind i lammeskind og sygeplejerske Birte i selskab 

med fyrværkeri, der skulle tændes, cigarer, der skulle ry-

ges og mørk rom – der skulle nydes - mens 2021 bankede 

på.

Det bliver godt igen – trods svære tab af dem man el-

sker og pandemi.
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Louises mor fik sagt fint farvel

”Vi fik mulighed for at opfylde hendes ønsker”

Louise Kokholm

Louise var skeptisk, da sygeplejerskerne foreslog familien at tale 

om begravelse. Hendes mor var syg og lige kommet på hospice, og 

Louise brød sig ikke om at foregribe døden på den måde. Eller bare 

tale om den. I dag er hun glad for deres alvorlige snakke, der hjalp 

dem alle til en smuk afsked.

Louises mor tegnede selv sit gravsted og blomsterne til ki-

sten. Hun valgte, hvilke sange der skulle synges i kirken. 

Og hvem der skulle bage boller til mindesammenkomsten. 

Louises energiske og livsglade mor var syg. Hun var på 

hospice. Her lå hun med udsigt ud over Frederikshavn og 

planlagde sin egen begravelse, mens familien forsøgte at 

vænne sig til tanken om, at det var den vej, det gik.

”Hele livssituationen havde pludselig ændret sig for os 

alle sammen. Hun skulle dø. Og vi som pårørende skulle af 

med hende og finde ud af ikke at have hende i vores liv,” 

siger Louise Mortensen, som var 19 år gammel, da hendes 

mor døde af modermærkekræft i 2018. 

Charlotte X blev 45 år gammel. Hun boede 42 døgn på 

Hospice Vendsyssel og holdt fast i sin glæde ved livet til 

det sidste. ”Jeg kunne slet ikke forholde mig til det,” siger 

Louise. ”Hvordan kunne hun være så glad, når hun vidste, 

at hun skulle dø?”

Det var svært at forstå for hele familien. Svært at tale 

om. Og da sygeplejerskerne foreslog familien, at de kigge-

de i det lille hæfte Min sidste vilje og fik talt om moderens 

egne ønsker til begravelsen, virkede det helt forkert.

”Jeg var skeptisk. Jeg syntes, at det var virkelig svært at 

planlægge sådan noget. Det virkede som at foregribe situa-

tionen.”

Nu. Ikke om to måneder
Familien vidste godt, at Charlotte skulle dø. De talte bare 

ikke om det. Louises far og lillesøster på 17 trak sig i begyn-

delsen og havde svært ved at være i situationen. Det havde 

Louise også. Hun skulle starte i 3. g og havde ikke lyst til 

at have en mor på hospice og en masse usagte ord i fami-

lien. Men sådan var det. Alle vidste, hvor det ville ende. Og 

Charlotte sagde selv, at de bare måtte få det bedste ud af 

den tid, der var tilbage.
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”Jeg prøvede at sige til min far og søster, at det var nu, 

vi havde hende. Ikke om to måneder,” siger Louise og for-

tæller, at de endte med at få nogle fine snakke. 

”Jeg tog mig sammen til at spørge min mor, om hun var 

bange for at dø. Hun har altid været den, der har spurgt, 

hvordan jeg har det. Jeg følte mig helt egoistisk over, at det 

var så svært for mig at spørge, hvordan hun havde det. Det 

var jo hende, der skulle væk herfra. Men jo mere vi snak-

kede om det, jo mere gik det op for mig, at vi skulle væk 

fra hinanden.”

Det var også det, der var det svære for Louises mor. Hun 

var ikke bange for at dø, men ked af at forlade sine piger og 

alt det, der skulle komme. 

Alt var på plads
Den første svære snak blev til flere. Og på et tidspunkt 

fandt familien det lille hæfte, som sygeplejerskerne havde 

givet dem, frem igen. Gravsten, dødsannonce, kiste, kirke, 

lød nogle af punkterne. Pynt, forsikring, digital arv lød an-

dre. De tog dem fra en ende af.

”Det var med til at sætte ord på nogle af de ting, vi 

ikke ville have snakket om eller tænkt på af os selv,” siger 

Louise.

Og det er lige præcis det, der er tanken bag hæftet fra 

Landsforeningen Liv & Død. At få bundet sløjfe på nogle af 

de løse ender i et menneskeliv og få talt om også de små 

detaljer, som kan fylde, når man skal planlægge en begra-

velse.

”Det gav følelsen af, at der var styr på et eller andet i alt 

det kaos, vi befandt os i. Det var en lettelse at vide, præcis 

hvad mor ønskede,” siger Louise og fortæller, at selv bede-

manden var imponeret over planlægningen og alle detal-

jerne.

”Vi skulle ikke til at diskutere noget, tage store beslut-

ninger eller tage stilling til alt muligt. Mit hoved var et 

helt andet sted, da mor var død, så at have hendes ønsker 

gjorde det bare meget mere overskueligt for os.”

Alt gik (næsten) som planlagt
Det blev en smuk begravelse, det siger alle. Dagen blev 

præcis, som Louises mor havde ønsket og planlagt. Bortset 

fra en enkelt ting. 

En lille orange sommerfugl havde fundet vej ind i 

kirken, hvor den svævede rundt mellem de sørgende på 

bænkerækkerne og satte sig lidt hist og lidt pist under høj-

tideligheden. Det lagde flere gæster mærke til, fortæller 

Louise. Mange mente, at det måtte være Charlotte, der lige 

holdt øje med, om de nu fulgte planen. 

”Vi lavede lidt sjov med det, men det har været en kæm-

pe hjælp at få planlagt alt det her på forhånd. Det betyder 

også noget i dag, at jeg har været med til at give min mor, 

den begravelse hun ønskede. Det er en ro for mig, når det 

nu ikke kunne være anderledes.”
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Min sidste vilje: 

Den svære snak kan give ro og en smuk afsked

Sygeplejerske Britta Eckhardt

Et lille hæfte med plads til egne noter kan hjælpe både pårørende 

og døende med at få sagt fint farvel. Det kan være svært at få gang 

i samtalen, men mange finder ro i at vide, at der er styr på deres 

begravelse. Og især kan det hjælpe vores pårørende, hvis vi har 

nedfældet vores sidste vilje.

Har du tænkt over, om du vil begraves eller bisættes, når 

du en dag skal herfra? Om der skal være en præst til stede? 

Og hvilket tøj du vil have på i kisten? Har du fortalt dine 

nærmeste om dine ønsker? Og har de fortalt dig om deres?

Vi skal alle sammen herfra på et tidspunkt. Så meget er 

sikkert. Og selvom en samtale om livets afslutning er svær 

at tage hul på, kan vi hjælpe hinanden med at få en god 

afsked, den dag en af os ikke er her mere. Hvis vi altså vo-

ver at tage snakken.  ”Det kan være så pinefuldt at sidde og 

tænke tanker om egen begravelse,” siger Britta Eckhardt, 

der er sygeplejerske og har arbejdet på Hospice Vendsyssel 

siden 2008.”Det bliver pludselig klart, at hov, det er mig 

der skal dø. Nogle skubber det fra sig og prøver ikke at tæn-

ke på, hvad der skal ske, den dag de ikke er her mere. Nogle 

tænker, at det må min familie finde ud af, når jeg er væk.”

Det praktiske er én ting
Dagene efter et dødsfald er som regel svære for de pårø-

rende. De er i sorg og skal samtidig stå for alt det praktiske 

i forbindelse med bedemand og begravelse. Det kan være 

voldsomt, fortæller Britta. Måske får de truffet nogle ær-

gerlige beslutninger. Måske får de ikke gjort det, de egent-

lig har lyst til og finder rigtigt. Det er derfor, vi skal tale 

sammen om vores tanker og ønsker, mens tid er. Landsfor-

eningen Liv & Død har udgivet en lille hjælper til snakken 

i form af et hæfte med 19 punkter og plads til at notere.

”Det gør en verden til forskel for de pårørende, når det 

hæfte er udfyldt,” siger Britta og fortæller, at det kan være 

en lille sorgproces i sig selv at sidde og udfylde hæftet sam-

men. Ét er nemlig de praktiske spørgsmål om gravplads, 

organdonation og blomster. Noget andet er den erkendelse 

Husk også den digitale arv
Et af de 19 punkter handler om alt det, der ligger 

digitalt efter et menneskeliv. Hvad skal der ske 

med det? Skal vores pårørende have adgang til vo-

res mail, sociale medier, e-boks …? Og hvad er i så 

fald vores brugernavne og kodeord?
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om døden, der følger med. Den lirker ofte op for en dybere 

samtale og ord, der ellers kan være svære at få sagt. ”Der-

for kan det for nogle føles så befriende at tale om det her, 

selvom det er hårdt,” siger Britta og fortæller, at det lige-

frem kan virke lindrende for en patient at få talt om alt det 

svære, da smerter ikke kun er fysiske. De er også psykiske, 

eksistentielle og åndelige. ”Jeg har oplevet patienter, der 

har fået fuldstændig ro på og ikke længere har brug for så 

meget smertelindring, efter de har fået sat ord på, at de 

skal dø,” siger hun.

Kærlighedens skjold blokerer
Selvom det altså både kan være en praktisk hjælp og give ro 

i sjælen at nedfælde sin sidste vilje, vægrer mange sig ved at 

tage hul på emnet. Måske på grund af det, Britta kalder kær-

lighedens skjold. Når vi elsker hinanden, vil vi ikke gøre hin-

anden kede af det og da slet ikke tage håbet fra hinanden. 

Derfor taler ingen måske om, hvordan sygdommen skrider 

frem. ”Her er det min opgave som sygeplejerske at være ka-

talysator for en god snak om, hvordan de egentlig har det i 

en familie. At spørge taktfuldt ind og hjælpe dem med at 

tale om tingene.” Som sygeplejerske er Britta tæt på døden 

hver dag. Alligevel skulle der en bilulykke til, før hun selv 

fik udfyldt det lille hæfte og puttet den ned i skuffen med 

vigtige papirer derhjemme. ”Jeg er jo ikke til stede den dag, 

jeg skal begraves,” som hun siger. ”Jeg vil gerne være med 

til, at det bliver lettere for min datter, den dag jeg ikke er 

her mere.” Det er muligvis lettere at tage stilling til sine øn-

sker, mens man er ung og rask, og døden er noget, der kom-

mer engang. Der er bare ikke ret mange, der får det gjort. 

Men ifølge Britta er der ingen grund til at vente, til døden 

en dag kommer til at fylde. ”Mange mener, at man ikke må 

tage håbet fra patienten. Det kan jo være, at der sker et mi-

rakel. Det er der mange, der holder fast i,” siger Britta. 

”Men man kan godt bevare håbet, selvom man tager 

snakken og noterer sin sidste vilje. Ligesom jeg har noteret 

min.”

Kærlighedens skjold
Du ved at du snart skal dø

men du vil ikke vise mig at du ved

for ikke at gøre mig ked af det

Jeg ved at du snart skal dø

men jeg vil ikke vise dig at jeg ved

for ikke at gøre dig ked af det

Så vi taler forbi hinanden

for ikke at gøre den anden ked af det

taler vi om hvad vi sammen skal gøre til foråret

Til foråret – når du ikke lever længere

Jeg ville ønske vi kunne

Tale åbnet med hinanden

Om det vi begge to ved

Tale om hvad jeg skal gøre alene til foråret

Til foråret – når du ikke lever længere 

(Frit oversat efter Joyce Hanserkens, 1987)

Hør mere i podcasten Live fra rustvognen
Britta fortæller mere om sit arbejde på Hospice 

Vendsyssel i podcasten Live fra rustvognen. Værterne 

er bedemændene Else og Michaela, der taler med 

forskellige gæster om livet og dødens store spørgs-

mål, så lytterne får svar på alt det, de ikke tør – el-

ler tænker på at – spørge en bedemand om.
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”Jeg har jo stadig lidt liv tilbage at leve”

Jane Røge.

Jane havde kæmpet længe for at blive hjemme. Hun ville beskytte 

sine børn, klare sig selv og ikke lade sygdommen bestemme det 

hele. Til sidst løb hun tør for kræfter. På Hospice Vendsyssel kan 

hun lægge ansvaret fra sig og nyde livet lidt igen.

Jane elsker sine morgener. Mens dagen langsomt vågner 

sidder hun med sin gode te, kigger ud over Frederikshavn 

og skal ikke andet end at holde øje med fuglene på foder-

brættet. Og samle kræfter. 

”Det er stadig svært at affinde sig med, at kroppen ikke 

længere vil, som jeg vil. Og at jeg ikke har så meget ener-

gi,” siger hun. 

”Men det her sted får bare det bedste frem i alle men-

nesker. Her skal jeg ikke tænke på andet end at komme til 

kræfter. Her kan jeg slippe ansvaret og fokusere på bare at 

nyde lidt mere.” 

Jane Røge var 64 år gammel, da hun fik konstateret 

kræft i foråret 2020. Hun blev opereret og fik at vide, at alt 

var godt. Indtil det ikke var det længere. I sensommeren 

blev hun syg igen, kræften havde spredt sig og var denne 

gang uhelbredelig. 

Sygdommens mange faser
Det palliative team lindrede og hjalp, hvor de kunne, mens 

Jane forsøgte at komme overens med sin diagnose og holde 

sammen på sig selv hjemme i lejligheden i Hjørring. Hun 

var sygemeldt fra sit arbejde med demente ældre og sled 

nu for at klare sig selv. For at opretholde en slags daglig-

dag derhjemme. Og beskytte sine voksne døtre og de to 

børnebørn. 

”Det var virkelig barsk,” siger hun. ”Der er så mange 

faser, man skal igennem, når man bliver uhelbredeligt syg. 

Til sidst havde jeg ikke flere kræfter tilbage, end der kunne 

ligge på en lillefingernegl.”

Det palliative team foreslog hende et ophold på Ho-

spice Vendsyssel. Bare for at komme lidt til kræfter. Jane 

takkede ja. 

”Da jeg sad ude på parkeringspladsen og skulle gå her-

ind for første gang, da græd jeg,” siger hun.
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”Jeg følte det som et nederlag, at jeg ikke kunne klare 

mig derhjemme. Jeg var fysisk og følelsesmæssigt i pjal-

ter. Helt vingeskudt. Men da jeg så var kommet indenfor, 

fik jeg at vide, at jeg kunne hænge min jakke derovre, og 

så var der andre, der ville tage sig af resten. Og så gav jeg 

slip.”

Glæden ved en fin serviet
Jane holder en lille pause i sin fortælling og slår ud med ar-

mene. I hjørnet af hendes stue står Wegners gyngestol med 

et lammeskind på sædet. Lamperne har også et navn. Også 

uden for døren er der friske blomster i vaserne, smukt por-

celæn på bordet og fint foldede servietter til aftensmaden.

”Det er bare ikke alt, medicin kan tage,” siger Jane. 

”De her omgivelser forlænger livet, og personalet giver sig 

hundrede procent. Det var så kærlighedsfyldt at komme 

herind. Helende simpelthen – som at få et plaster på som 

barn.”

Janes første ophold på Hospice Vendsyssel varede tre 

uger. Og lidt efter lidt tillod hun sig at være den, der blev 

passet på. 

Musikterapeuten hjalp hende til at finde ro. Fysiote-

rapeuten løsnede hendes spændinger med massage. Og 

personalet så det straks, hvis hun forsøgte at vise sig mere 

tapper, end hun egentlig var.

”Man bliver set og hørt her. Jeg har aldrig mødt så me-

get kærlighed som på det her sted. De ansatte er dygtige 

og professionelle og opdager det med det samme, hvis der 

er noget galt. De klarer opgaven helt ekstremt godt,” siger 

Jane.

Ikke bare patient
Hun havde kun været her et døgn, da hun lige så stille be-

gyndte at føle sig som et menneske igen. Med overskud til 

livet. En tur ud for at få taget blodprøver kunne pludselig 

kombineres med lidt sightseeing eller en shoppetur. Hun 

kunne invitere sin datter på middag og få maden serveret. 

Og havde også kræfter til en køretur ud i det blå. 

Efter tre uger var Jane så meget i overskud, at hun var 

klar til at vende hjem til lejligheden i Hjørring og klare sig 

selv i en god måneds tid. I midten af december vendte hun 

tilbage til Hospice Vendsyssel – denne gang uden tårer på 

parkeringspladsen. 

”Her kan jeg få lov til ikke bare at være patient, men 

menneske. Og det er det, det hele handler om,” siger Jane. 

”Jeg har jo stadig lidt liv tilbage at leve.”
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”Efter fem uger var jeg ikke til at drive ud herfra”

Steen Møller Svendsen.

En hjernetumor sendte i 2020 Steen på hospice. To gange. Først var 

han skeptisk og ville nødig af sted, men opholdet gjorde ham godt 

og viste sig ikke at være hans sidste stop alligevel.

Det kan godt være, at han havde fået en hjernetumor og 

døjede med at klare sig selv hjemme i Brønderslev. Det 

kan også godt være, at der stod en stue og masser af varme 

hænder klar til ham på Hospice Vendsyssel.

”Men jeg havde ikke lyst til at komme her. Overhovedet. 

Jeg havde den opfattelse, at man aldrig kom videre. At al-

ting sluttede med det samme, man kom inden for døren,” 

siger Steen Møller Svendsen.

Sådan gik det ikke. 

”Efter fem uger var jeg ikke til at drive ud igen. Så ville 

jeg fandeme ikke hjem.”

Steen er 72 år gammel og tjekkede første gang ind på 

Hospice Vendsyssel i sommeren 2020, kort tid efter, at 

en hjernetumor havde vendt op og ned på livet, som han 

kendte det. I løbet af fem uger fik han samlet kræfter til 

igen at komme hjem og klare sig selv hele efteråret. Men 

i december vendte han tilbage til et af de ni værelser med 

udsigt, fuld forplejning og room service – igen for at reha-

bilitere. 

”Jeg kan mærke, at jeg bliver stabiliseret med det sam-

me, når jeg kommer her. Der er bare mere regelmæssighed 

på alle fronter, end når jeg sidder hjemme i Brønderslev 

for mig selv,” siger han.

Personale med god appetit
På Hospice Vendsyssel plejer den pensionerede silketryk-

ker at sove længe. Op ad formiddagen får han en portion 

øllebrød serveret på stuen og bliver derefter trillet ud på 

terrassen med sin morgenkaffe og en cigaret. Så er han i 

gang med dagen. Frokost og aftensmad spiser han helst 

sammen med andre i spisestuen. Og om aftenen har han 

bedst af en god sjus før sengetid.

”Det er en behagelig dagligdag her,” konstaterer Steen. 

”Og selskabet er meget meget fint.”

”Personalet sidder jo sammen med os under måltider-

ne. Og selvom de spiser meget, så levner de alligevel lidt til 

os andre,” siger han. Uden at fortrække en mine.
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Sådan er Steen nemlig også. Der skal være plads til hu-

mor midt i alt det alvorlige. 

”Bare fordi vi er her, behøver det jo ikke være kedeligt 

hele tiden,” siger han. 

Ny stilling til Birte
Steen er i det hele taget ikke typen, der keder sig. Eller 

lader andre kede sig. Tag nu for eksempel sygeplejersken 

Birte. Steen ved ikke, hvor gammel hun er, men helt ny 

virker hun ikke, synes han. De to pjattede lidt en dag. Han 

drillede hende med noget, der gik galt. ”Jeg kan ikke gøre 

for det,” svarede hun. ”Jeg er ung i arbejde.” Mere skulle 

der ikke til. Steen ringede ned til sit gamle arbejde på sil-

ketrykkeriet og fik tre T-shirts trykt til Birte i en nogen-

lunde rigtig størrelse. Ung i arbejde. Ny i arbejde, stod der 

på dem. 

”Dem blev hun vældig glad for. Hun trak i en af dem 

med det samme,” siger han. Birte har båret sine T-shirts 

hver eneste dag på arbejde siden.

På den måde kan humoren være god til at binde folk 

sammen på en anden måde end de mere dybe og alvorlige 

samtaler, som der ellers også plads til på Hospice Vendsys-

sel, forsikrer Steen. Ligesom der er plads til traditioner, 

højtider og til at fejre årets gang. 

Champagne og øllebrød
Nytårsaften var de en lille flok, der svøbt i lammeskind 

og tæpper rykkede ud på den overdækkede terrasse. Med 

champagne, kransekage og en god cigar, bød de året farvel 

sammen. Steen havde endda fået et lillefyrværkeri-batteri 

af sin søn. 

”Det var ikke meget større end en bordbombe, men det 

krævede alligevel en del overtalelse at få Birte til at tænde 

det,” siger han.

”Så sad vi der og nød krudtet og udsigten over Frede-

rikshavn, hvor der blev fyret en masse af. Det så fandeme 

flot ud.”

Og sådan gik 2020.

Steen har igen fået det så godt, at han forventer snart at 

blive udskrevet til eget hjem. Det er en god ting, men det 

bliver også svært at undvære al den omsorg og den pleje, 

der gør ham så godt.

”Jeg ved jo godt, at jeg ikke får lov at holde jul og nytår 

en gang mere. Og når man ikke har helvedes lang tid igen, 

vil man jo gerne have det bedste ud af det,” siger han. 

Så det forsøger han at få. Om han er her på hospice eller 

hjemme. Steen har lært at glæde sig over de små ting og 

tage en dag ad gangen. 

”Når jeg ligger i min seng om aftenen og er lige ved at 

falde i søvn, kan jeg da godt tænke på, om jeg nu er heldig 

at få øllebrød igen i morgen. Og det har jeg da været indtil 

videre.”
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Sommersange og  
Bailey’s i haven
Sprøde toner fra blanke instrumenter fyldte hele haven, da Brass-

Ensemble Sæby en aften i august gav koncert for patienter og på-

rørende.

Egentlig skulle det have været et større arrangement for 

patienter, pårørende og medlemmer af støtteforeningen. 

Der skulle synges. Og Brass-Ensemble Sæby skulle have 

spillet for fyldte stolerækker på Hospice Vendsyssel. 

Sådan blev det ikke. Støtteforeningen måtte aflyse det 

store arrangement af corona-hensyn, men skyndte sig at 

takke ja, da de 10 musikere og deres dirigent tilbød at kom-

me og spille udendørs – kun for patienter og pårørende.

”Det fantastiske tilbud blev vi meget glade for,” siger 

Susan Christensen, der er formand for Støtteforeningen. 

Ensemblet stillede op på græsplænen i det bløde aften-

lys. Der blev dækket op med det fine kaffestel, blomster og 

afstand. Dørene blev skubbet op ind til de sengeliggende 

patienter, mens andre patienter og pårørende slog sig ned 

på terrasserne. Alle fik serveret Bailey’s med is af Birgitte, 

som til sin glæde måtte rundt med bakken flere gange. 

Mens solen sank, og skyggerne blev længere, flød de første 

toner ud i sommeraftenen. Klassikere, filmhits og Albertes 

Lyse Nætter spillede de blandt andet. ”Det var så smukt,” 

fortæller Susan. ”Alle nød den skønne koncert. 

Der blev klappet ivrigt – også fra haverne i villakvarte-

ret nede ad bakken. Da koncerten var forbi, rejste en af pa-

tienterne sig og gik op til dirigenten og hendes ensemble.

”Hun takkede for musikken og sagde, at hun ikke hav-

de regnet med at skulle opleve endnu en koncert i sit liv,” 

siger Susan. ”Det var så rørende og fint det hele.”

Aftenens magi blev hængende, og patienterne blev sid-

dende på deres terrasser i skumringen, længe efter musik-

ken tonede ud. 
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Kunsten at være frivillig på afstand

Formand for Støtteforeningen Susan Christensen og 

frivilligkoordinator Ingelise Andersen

40 frivillige blev til 10 og siden kun til 2, da Hospice Vendsyssel 

måtte skærme sine beboere for den virus, der plagede hele verden 

i 2020. I lange perioder fik kun Ingelise og Susan lov at hygge om 

patienter og pårørende og fylde spisestuen med liv og hverdag. 

Resten af teamet måtte nøjes med at være frivillig på afstand.

Normalt står 40 frivillige klar til at dele ud af deres over-

skud og ro på Hospice Vendsyssel. Normalt deles de om tre 

daglige vagter, hvor de hygger om folk i spisestuen, spiller 

et slag kort, snakker og fortæller historier. Og normalt kan 

de både grine og græde med patienter og pårørende og til-

byde en hånd at holde i eller en skulder at græde lidt ved.

Men det meste af 2020 var der ingenting, der var nor-

malt. 

”Alt er jo blevet vendt op og ned med coronaen,” siger 

Susan Christensen, der er formand for Støtteforeningen 

for Hospice Vendsyssel og en af de 40 frivillige. 

Da statsministeren lukkede landet ned i marts 2020, 

røg alle hendes planlagte vagter. Kun de allermest kritiske 

funktioner fik lov at komme på hospice for at passe på pa-

tienterne. De frivillige måtte blive væk. Kun den lille flok 

fra haveudvalget, der passer højbede, georginer og driv-

hus, fik efter nogle uger lov at pusle videre. Uden at blive 

budt på kaffe inden for bagefter.

Slik, blomster og nyhedsbrev
”Man havde næsten ikke fantasi til at forestille sig, hvad 

sådan en pandemi ville indebære, og hvor længe den ville 

fortsætte,” siger Ingelise Nyholm. Hun er koordinator for 

de frivillige på hospice og i vågetjenesten og ansat fem ti-

mer ugentligt af Støtteforeningen til at få vagtplanen til 

at gå op. Nu var der pludselig ingen vagter, ingen arrange-

menter og ikke alverden at koordinere. Og heller ikke hun 

måtte komme på hospice.

I stedet sørgede hun for jævnligt at sende sit faste ny-

hedsbrev ud til de frivillige for at holde dem orienteret og 

bevare kontakten til dem, så de vidste, at de ikke var glemt. 

At deres arbejde stadig var vigtigt, og der stadig ville blive 

brug for dem. 

Støtteforeningen sørgede på sin side for at komme med 

lækkerier til medarbejderne, som tog en ekstra tørn gen-
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nem hele pandemien. Og patienterne fik en smuk ugent-

lig buket til deres stue som en kærlig hilsen i en drøj tid. 

Lækkerier og blomster blev afleveret fredag efter fredag af 

Susan, som pænt måtte stille det hele i forgangen og liste 

af igen. 

Farvel til de store arrangementer
På den måde blev 2020 et underligt år. Den ugentlige af-

tensang omkring klaveret i spisestuen blev pludselig aflyst. 

De fælles grillaftener blev aflyst. Kvartalsmøderne for de 

frivillige og den fælles fejring til påske, midsommer, ef-

terår og jul blev aflyst. Selv vågetjenesten lukkede ned. De 

pårørende måtte ikke længere komme i spisestuen. Og pa-

tienterne måtte ikke længere selv skænke sig en kop kaffe 

i spisestuen.

Men Hospice Vendsyssel holdt smitten fra døren. Pa-

tienterne blev passet som altid – det kunne den globale 

pandemi ikke rokke ved. Og først på sommeren var smit-

tetallene lave nok til, at 10 frivillige fik lov at dele ugens 

aftenvagter, hvis de sørgede for at være ekstra påpasselige 

og begrænse deres sociale kontakter uden for hospice. 

Både Susan og Ingelise var klar sammen med otte an-

dre. Gennem hele sommeren og efteråret fik de ti frivillige 

lov at sprede hygge og bringe en flig af deres egen hverdag 

ind til patienterne og de pårørende. Lige indtil pandemien 

atter blussede op, de nordjyske kommuner lukkede ned, 

og alle i november blev sendt ud af vagtplanen igen.

”Det var så ærgerligt,” siger Ingelise. ”Sygeplejerskerne 

skulle nu igen være to steder på en gang og både sørge for 

aftensmad og hygge i spisestuen og samtidig være ude på 

stuerne og hjælpe patienterne. Personalet manglede os – 

det gav de tydeligt udtryk for.”

Ti frivillige blev til to
Efter to uger fik de ti lov at komme tilbage igen – men 

kun for en kort bemærkning. Nogle dage før jul blev det 

frivillige team yderlige reduceret til kun to. Susan og Inge-

lise delte aftenvagterne mellem sig og brugte de følgende 

mange uger en del mere tid på hospice end ellers. 

”Folk tror, at det er ren sygdom, sorg og tristhed at 

komme her i huset,” siger Susan. ”Selvfølgelig kan det være 

tungt af og til, men det er også utroligt livsbekræftende at 

se patienternes glæde over det, de får lov at opleve. Jeg er 

glad, når jeg skal herhen, og glad, når jeg går hjem igen. 

Jeg får noget godt med herfra hver gang.”

At være frivillige handler først og fremmest om bare at 

være der. Og have overskud til at være noget for andre. De 

lytter. Griner. Og konverserer som helt almindelige men-

nesker. Eller som Ingelise siger:

”Vores fornemmeste opgave er at bringe livet uden for 

hospice ind på hospice. Og bare være her, som de menne-

sker, vi nu engang er.”
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Mød manden bag bestyrelsen

Han drømmer om at skabe et dagshospice

Henrik Buchhave

Henrik Buchhave er synsinspektør, lokalpolitiker og formand for 

Hospice Vendsyssel. Han er også spejder og med egne ord nem at 

få til at hjælpe. Sammen med resten af bestyrelsen arbejder han 

på en ide, der vil kunne få den smertelindrende indsats ud til flere; 

et dagtilbud til døende.

Der er grænser for, hvor mange patienter man kan hjælpe 

med kun ni sengepladser. Og det er heller ikke alle patien-

ter, der har lyst til at bruge deres sidste tid væk fra hjem-

met. Nogenlunde sådan lyder tankerne bag ideen om at 

oprette et dagtilbud på Hospice Vendsyssel, fortæller Hen-

rik Buchhave.

Han er formand for bestyrelsen på hospice og faktisk 

også for patientudvalget i Region Nordjylland. Han sidder 

i regionsrådet som lokalpolitiker for Venstre, arbejder som 

synsinspektør i en boligforening og driver et lille landbrug 

i sin fritid. Og så er han spejder. Måske mest af alt er han 

spejder.

”At være spejder handler for mig om at se andre, hjælpe 

andre og gøre noget godt for andre uden at skulle have 

noget for det,” siger Henrik Buchhave, der selv bad om at 

blive udpeget til bestyrelsen for Hospice Vendsyssel, da 

han blev valgt ind i regionsrådet for otte år siden. 

”Her i huset gør de både noget for den døende og for 

mig at se i lige så høj grad for de pårørende. Det er svært 

at komme her uden at blive grebet af roen og den med-

menneskelighed, der hviler over stedet. Medarbejderne bi-

drager virkelig til at gøre verden til et bedre sted. Det gør 

indtryk,” siger han.

Ni senge til alt for mange patienter
Selv er Henrik Buchhave også drevet af et ønske om at gøre 

verden til et bedre sted. Uanset hvilken af sine mange ka-

sketter han ifører sig. Det er også derfor, han er så begej-

stret for ideen om at skabe et dagshospice.

”I regionens patientudvalg har vi fået til opgave, at vi 

skal kigge på palliation. Det er et område, vi gerne vil gøre 

bedre,” siger han og nævner den lange liste over patienter 

i Nordjylland, der har brug for smertelindring og hjælp til 

at leve godt i den sidste tid. Den er lang. Alt for lang til de 

24 senge, der findes på de to nordjyske hospicer.
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Faktisk har Region Nordjylland færre hospicepladser 

end de andre regioner. Og Hospice Vendsyssel er med sine 

ni sengepladser det mindste i landet. 180 patienter flyt-

tede ind i 2020 og boede her i gennemsnit mellem 10 og 15 

døgn. Mange andre patienter kunne have haft gavn af at få 

lov til det samme. Det er dem, Henrik Buchhave og resten 

af bestyrelsen har i tankerne, når de taler om at oprette 

et dagtilbud. ”Helt grundlæggende kunne jeg godt tænke 

mig, at vi kunne udvide tilbuddet om hospice til alle, der 

skal dø. Det har samfundet bare ikke råd til. Derfor må 

vi i dag udvælge de hårdest ramte. Men vi vil rigtig gerne 

kunne nå ud til flere patienter med det speciale, der ligger 

i at give smertelindring til døende.”

Hverken ny eller nordjysk ide
På et dagshospice vil alvorligt syge mennesker kunne få 

specialiseret hjælp og lindrende behandling i løbet af da-

gen, mens de om aftenen og natten kan være derhjemme i 

egne trygge rammer. På den måde 

vil flere kunne få hjælp tidligere – 

ligesom patienter, der har været på 

rehabilitering og bliver udskrevet 

til eget hjem, vil kunne få en mere 

blid overgang fra hospice til hjem.  

Ideen er hverken ny eller nordjysk. 

I Irland og Storbritannien er hospi-

ce-tanken langt mere udviklet og 

lokalt forankret, og her har dagtil-

buddene været en realitet i både 

20 og 30 år. 

Birgitte og Anni var for tre år si-

den på studietur til tre irske dags-

hospicer og bragte masser af inspi-

ration og viden med tilbage. 

Det viste sig, at dagshospicerne højner patienternes 

livskvalitet, bedrer deres almentilstand og forbygger gen-

indlæggelser – alene ved at patienterne kommer tre gange 

om ugen i et forløb på otte uger og får adgang til den spe-

cialiserede hjælp og de tværgående tilbud, der allerede fin-

des på hospice. ”Det vil vi også gerne tilbyde her i Nordjyl-

land,” siger Henrik Buchhave og konstaterer, at det ønske 

gælder, snart sagt hvilken kasket han så end ifører sig.På 

hans opfordring blev Birgitte indbudt til at holde et oplæg 

for patientudvalget i regionen om de irske erfaringer. Pa-

tientudvalget opfordrede hende til at holde samme oplæg 

for politikerne i hele regionsrådet på et kommende møde. 

Det er dem, der sidder med de økonomiske beslutninger. 

Dem, der skal sige ja eller nej. Og i sidste ende dem, der 

kan sætte yderligere handling bag den overordnede hospi-

cefilosofi:

At alle mennesker med behov har ret til kvalificeret og 

kærlig hjælp ved livets afslutning.

Bestyrelse for Hospice Vendsysse.
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Tak for hver en tanke

Birgitte Nielsen, hospicechef

Gennem året har vi med stor taknemmelighed modtaget 

blomster, gaver og donationer.

Tak til jer alle for hver en tanke, kort, donation eller 

brev. 

Tak fordi I anerkender personalet for deres indsats og 

fortæller os – hvad det betyder for jer.

Pengegaverne bruger vi ved enhver given lejlighed til 

forkælelse og ekstra glæder i dagligdagen.

Af uventede gaver ud over blomster og chokolade kan 

jeg nævne alle de gange – hvor pårørende kigger forbi og 

afleverer:

• De første rabarber (samme kvinde hvert år)

• Æbler og pærer 

• Kantareller

• Hummerhaler

• Rødspætter

• Vildtpostej

Alt til stor glæde for patienter og pårørende i spisestuen og 

på patientstuerne.

TAK
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