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Erindringsbilleder og fortællinger
fra året 2015
syssel – mange andre tænker ikke på sorgen og livsglæden
hver eneste dag. Det har vi lært.
I dette hus har såvel mennesker som dyr deres gang –
heste, hunde i alle størrelser, katte, fugl og akvariefisk. Vi
ved hvor stor betydning kæledyrene og fritidsinteresserne
har for patienterne og oplever deres glæde når dyrene er
i nærheden. Læs mere i artiklen om Anker´s farvel til hesten Kridt.
Personalets udvikling og formidling af deres viden kan
du læse om i flere artikler.

Birgitte Nielsen,
hospicechef
Tak fordi du tager dig tid til at læse lidt om dagligdagen på
Hospice Vendsyssel.

Fortællinger fra Hospice Vendsyssel 2015
Oplag: 700 stk
Redaktion:
Hans Sejlund, Michael Madsen og Birgitte Nielsen
Produktion: Sæby Fotosats

Her vil du finde fortællinger om det at være patient og pårørende i huset.
Livet som det leves her i såvel lykkelige som ulykkelige
øjeblikke.
Sorgen og glæden som altid følges ad - viser sig i fortællingen om Niels og Rikke´s bryllup på hospice. Du vil finde
glæden og øjeblikke af livskvalitet i artiklerne sideløbende
med sorgen og det uafvindelige farvel.
Vi lever med det hver dag i vores liv her på Hospice Vend-

Der vil være fokus på videreuddannelse af vort eget personale, men også vores undervisning af basisniveauets
personale fra hjemmepleje og sygehus. Dygtige undervisere sprang ud af personaleflokkens daglige arbejde med
patienterne og fik fantastisk respons fra kursusdeltagerne.
Medarbejderne blev ”høje” af oplevelserne med kursus,
undervisning og formidling og som ledelse blev vi meget
stolte af medarbejdernes kompetencer og mod i denne nye
rolle.
2015 blev et år på Hospice Vendsyssel med utroligt mange unge forældres død. Det betød meget hårde forløb med
små børn involveret.
Hvad gør det ved os? Hvordan arbejder vi med det? Hvordan holder vi ud når afmagten er stor? Læs hospicesygeplejerskerne Charlotte Tambo Holm og Tina Hansen fortælle
om det svære og ubærlige når afmagten er stor.
God læselyst
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Den dag, det blev sommer i Rikkes liv

En snak med hospicepræst Erik Colding Thaysen, der kendte Rikke og gerne ville forestå vielsen.
En donation fra Støtteforeningen hjalp på budgettet.

Pia Chemnitz Skovsgaard, hospicesygeplejerske i samarbejde med Niels Lauritzen, pårørende.

”I løbet af en uge blev alting planlagt. Hele hospice og
mange af de frivillige var i sving. Alle hjalp til. En fantastisk hjælpsomhed, som vi mødte hele tiden”, fortæller
Niels Lauritzen.

Hvad gør man, når kræften slår ned, lige som man har
planlagt sit drømmebryllup? Man holder det på hospice –
med æresport, bryllupskage og brudevals.

Rikkes store dag

Rikke Enevoldsen Lauritzen havde haft det svært i sit liv og
mødt megen modgang. Hun fik aldrig nogen uddannelse,
prøvede mange ting, men fik sig ikke bidt fast på arbejdsmarkedet.
Rikke var en fighter, der aldrig gav op og i sidste ende opnåede hun sine mål inden for de rammer, der var mulige.
Lyspunkterne i Rikke Lauritzens liv var bl.a., at hun i 2002
blev kæreste med Niels og at hun kom i praktik i tøjforretningen Pigerne på Toppen i Skagen, hvor hun faldt til,
blev godt behandlet og følte sig værdsat. Det lykkedes også
Rikke at tabe sig, hvilket gav hende nyt mod på livet.
Men så ramte kræften.

Brylluppet kunne ikke vente
Noget af det der optog Rikke på Hospice Vendsyssel var, at
hun så gerne ville giftes med Niels.
De havde planlagt bryllup til sommer og var begyndt at
spare op til festen.

Rikke Lauritzen i sin smukke brudekjole og sygeplejerske Pia
Chemnitz Skovsgaard klar til at møde den ventende brudgom.
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Sygdommen var fremadskridende, og hospicepersonalet kunne se, at der ikke ville komme nogen sommer for
Rikke. Det var svært for hende at acceptere, at hun var så
syg, at brylluppet ikke kunne vente, men Rikke tog imod
tilbuddet om at blive gift på Hospice Vendsyssel.

Så oprandt den store dag. En af de frivillige, som er kosmetolog og frisør, hjalp i dagene forinden Rikke med at
planlægge make-up og frisure, Pia stod for opgaven på den
store dag.
Brudekjolen var parat, og familien havde lavet en smuk
æresport. Niels kom med brudebuketten og sagde godmorgen til Rikke, men måtte jo så ikke se hende igen før selve
vielsen.

Niels Lauritzen holder tale til sin brud, der var midtpunkt for
den smukke bryllupsfest på Hospice Vendsyssel.
Hospicesygeplejerske Pia Chemnitz Skovsgaard, der havde
opnået et meget tæt og godt forhold til Rikke Lauritzen,
tog sammen med kontaktsygeplejerske Elin Jacobsen fat
på bryllupsforberedelserne - sammen med Rikke, Niels og
Rikkes søster Lone.
Det gik stærkt, og især søsteren Lone knoklede med at
festen skulle blive noget helt særligt. Valg af brudekjole,
indkøb af vielsesringe, planlægning af festen med mad,
musik, pynt og indbydelser.

”Rikke fik sin smukke brudekjole på, og blev i sengen kørt
op til foyeren, hvor vielsen skulle foregå. Det var en meget
speciel og smuk oplevelse. Jeg følte det næsten som en far,
der førte en datter op ad kirkegulvet”, siger Pia Chemnitz
Skovsgaard.
Bryllupsfesten blev gennemført efter alle kunstens regler.
Bortset fra et lille hvil holdt Rikke ud og var festens midtpunkt hele dagen.
Familien havde lavet en æresport og dækket et smukt
bord til de 23 gæster. Der blev serveret pindemadder og
bryllupskage efter Rikkes ønske. Organist Knud Erik Thrane og musikterapeut Agnetha Ed spillede brudevalsen, og
Niels fik klippet sine strømper. Da Rikke skulle køres tilbage til stuen, var der bundet konservesdåser efter sengen.
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Rikke nåede sit mål
En dejlig dag var til ende. Rikke havde nået sit mål at blive
gift med Niels, og begge kunne glæde sig over en vellykket
fest og en masse skønne gaver.

En gåtur på Skagen strand
Agnetha Ed, musikterapeut

Mærkede solen varme sin krop

Hospicesygeplejerske Pia Chemnitz Skovsgaard var også
glad. Glad på Rikkes vegne, men også glad for, at Rikke og
Niels nåede at blive gift, samt at alt var forløbet perfekt.
Den dag blev det alligevel sommer i Rikkes liv.
Efter brylluppet nåede Rikke og Niels at få en måned
sammen.
”Jeg var så heldig at være på arbejde den dag, Rikke døde.
Jeg fik taget afsked og fik forløbet afsluttet med søsteren
Lone og med Niels, som stadig af og til kommer forbi og
hilse på.
Rikke blev bisat i sin brudekjole, og urnen blev senere
sat ned på familiegravstedet ved siden af hendes mor.
Sådan havde Rikke ønsket det”, siger Pia Chemnitz
Skovsgaard.

Pia Chemnitz Skovsgaard fik et tæt forhold til Rikke og hjalp hende med forberedelserne til brylluppet.
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Musikterapeut
Agnetha Ed
bruger musikken
til at skabe ro
og lindring for
patienterne på
Hospice Vendsyssel.
Musikken hjalp Rikke Lauritzen gennem smerterne og førte hende tilbage til hendes elskede Skagen – til stranden og
en solgryde i klitterne.
Rikke var meget glad for musik. Hun havde stor glæde af
de musikalske oplevelser og afslapningsteknikker, som
musikterapeut Agnetha Ed kunne tilbyde under hendes
månedlange ophold på Hospice Vendsyssel.
”Rikke var en energifyldt og glad pige, men hun havde
også en side, hvor hun havde meget brug for omsorg og
nærvær.
Her kunne musikken virkelig hjælpe hende. Dels ved at
give ro og afledning for smerterne, dels ved at skabe en
ramme for oplevelser og plads til fantasien”, forklarer Agnetha Ed.

Et stykke musik, som Rikke havde særlig glæde af, var
”Hymne” af Anders Rogg. Med sin rolige rytme og enkle
melodier gav det ro og plads til fantasi.
Agnetha Ed ville så med sin stemme guide Rikke gennem
musikken til den oplevelse, Rikke ønskede. Det kunne fx
være en gåtur på stranden ved Skagen, hvor Rikke gennem
musikken og terapeutens ord fik et væld af indtryk – lyde,
dufte og farver. Gåturen ville typisk slutte med, at Rikke
fandt et sted i klitterne, hvor hun lagde sig med et tæppe
og nød at blive gennemvarmet af solen. Trygt og lunt.
Nogle gange var Rikkes søster med til musikseancerne,
dels for at opleve, hvilken vidunderlig virkning, musikken
havde på Rikke, dels for at have fælles oplevelser, som de
kunne tale om bagefter.
”Senere i forløbet, hvor Rikke var ukontaktbar, spillede
jeg den samme musik for hende med guidning. Rikke kommunikerede ikke verbalt, men blev tydeligt påvirket af sessionen, hvor vejrtrækningen blev roligere og hendes kropslige udtryk udstrålede ro”, fortæller Agnetha Ed.

Musikken gør noget ved dig
”Det, musikken kan gøre, er at bringe dig i en anden bevidsthedstilstand. Lidt lige som lige før man falder i søvn
eller lige inden man vågner. Da arbejder hjernen med alfabølger, der gør, at man er mere kreativ og modtagelig for
musikken”, siger Agnetha Ed og fortsætter:
”Rikke var særlig glad for violinmusik, og derfor bad
hun mig om at spille brudevalsen til brylluppet med Niels.
Det var en stor ære og en fantastisk oplevelse”.
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Hesten Kridt´s farvel til Anker
Samtale med pårørende Sonja Kirkedal om et varmt venskab mellem mennesker og hest.

Anker Christensen var en stille og genert person, der
ikke gjorde noget væsen af sig. På en af klubbens køreture
gjorde man holdt hos Kirkedals for at se på hestene. Anker
virkede meget interesseret, og Sonja tilbød ham at komme
ud en dag og få en ridetur. Det ville han gerne, og herfra
udviklede det sig til et fantastisk venskab, hvor Anker blev
en del af familien hos Kirkedals.

Fandt et fællesskab

Sonja Kirkedal og Anker Christensen på en af deres mange
rideture.
På Hospice Vendsyssel er det meste muligt - også et sidste
besøg af ens elskede hest.
Dette er en historie om venskab mellem mennesker og
et helt særligt forhold mellem en mand og hans hest.
Sonja Kirkedal bor på en gård med sin mand Poul Erik lige
uden for Tårs. De holder islænderheste. For otte år siden
mødte de lidt tilfældigt Anker Christensen.
Sonja og Poul Erik Kirkedal var begyndt at køre motorcykel og kom i en motorcykelklub i Tårs. Her kom også Anker
Christensen, der efter at have været enkemand i nogle år
havde genoptaget ungdommens passion for motorcykler.
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Efter et langt ægteskab var Anker Christensen blevet enkemand seks år tidligere. Han var uddannet autolakerer,
men en arbejdsulykke havde kostet de fleste af hans fingre.
Anker kunne dog klare alle dagligdags gøremål, og han
kunne både ride og køre motorcykel. Sammen med Else
havde han bl.a. dyrket interessen for square dance, men
efter hendes død var han nok gået lidt i stå.
De havde aldrig fået børn. Men i motorcykelklubben
fandt han et fællesskab og hos Kirkedals et nyt socialt tilhørsforhold.
”Anker var en fantastisk kammerat, og han blev virkelig
en del af vores familie. Han kom flere gange om ugen, og
han og jeg tog på mange rideture. Især holdt han af at ride
i Tornby Klitplantage og på stranden. Anker udviklede et
nært forhold til en af hestene, Kridt, som han kaldte ”min
lille Mulle”. Hesten blev nærmest hans barn og frygtelig
forkælet, så det næsten var Kridt, der bestemte over Anker”, fortæller Sonja Kirkedal.

Anker Christensen nød at ride på Kridt – på markerne ved Tårs,
i Tornby Klitplantage eller på stranden.

Kridt blev Ankers hest
På et tidspunkt ønskede Anker at købe Kridt, men hun var
ikke til salg. I praksis var Kridt dog Ankers hest, og Anker
indgik efterhånden fast i arbejdet på gården. Han havde
weekendvagter og passede hestene, når Sonja og Poul Erik
Kirkedal var ude at rejse.
Sidste efterår var de en tur i Rüdesheim i Tyskland. På
vej hjem blev de ringet op af en nabo, som fortalte, at Anker var blevet indlagt på sygehuset. De havde godt nok
bemærket, at han havde tabt sig og ikke havde den store
appetit, og de havde tilskyndet ham til at gå til lægen. Det
havde Anker så gjort, og lægen havde sendt ham direkte på
sygehuset. Her viste scanninger, at Anker havde to kræft-

svulster i hjernen, og at kræften havde bredt sig til lungerne også. Det var uhelbredeligt, men han blev tilbudt
livsforlængende kemobehandling.
Sonja og Poul Erik Kirkedal hastede hjem fra Tyskland
og besøgte Anker på sygehuset næste dag. Han havde ikke
meget familie og kun sporadisk kontakt med den, så det
blev Sonja, der blev hans støtte på sygehuset. Hun var med
til samtaler med lægerne, og sammen med Poul Erik og en
af Ankers barndomsvenner, Preben, fik hun købt ny seng
til Anker og gjort klar med nyt gulvtæppe i soveværelset,
til han kom hjem fra sygehuset.
”Kemobehandlingen hjalp godt i starten, og Anker blev
i stand til at rejse sig fra sengen. Han kunne ikke længere
cykle, men så kom han kørende på sin havetraktor for at
kigge til Kridt. Han var også ude at ride flere gange, selv
om han nærmest måtte løftes op på hesten. Men snart gik
det ned ad bakke, og på et tidspunkt sagde Anker nej til at
få yderligere kemobehandling”, siger Sonja Kirkedal.

Anker flytter på hospice
Anker Christensen var efterhånden blevet for dårlig til at
han kunne være hjemme i sit hus. Han og Sonja havde
drøftet muligheden for hospice, og det ville Anker gerne.
Det var lægerne på sygehuset ikke indstillet på, men efter noget tovtrækkeri og en påholdende indsats fra Sonja
- blev Anker dog omsider indstillet til hospice.
”Anker ønskede ikke sine slægtninge omkring sig, men
spurgte mig, om jeg ville være hos ham i den sidste tid.
Selvfølgelig ville jeg det”, siger Sonja Kirkedal og fortsætter:
”Anker nåede at få omkring en måned på Hospice Vendsyssel. Han var meget glad for det og følte at han var omgivet af engle. Kontaktsygeplejersken Pia Chemnitz Skovs-
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gaard er hestepige, så det var alle tiders. Vi havde gennem
årene taget en masse billeder af Anker og hestene, og de
albums var Anker glad for at vise frem for alle omkring sig.
Vi spurgt ham, om han ikke ville have besøg af Kridt, men
det syntes Anker var alt for meget besvær. Så talte vi med
Pia om det – hun synes, at det var alle tiders idé”.

Kridt siger farvel
Et par dage senere skinnede solen, og Kirkedals satte kursen mod Frederikshavn med Kridt i hestetraileren. Pia havde fortalt Anker, at hesten kom på besøg, og han glædede
sig umådeligt. Køkkenet leverede en pose med gulerødder

Anker mødte Kridt på terrassen foran sin stue og havde
gulerødder og rugbrød med.
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og rugbrødsskiver. Anker fik hue og jakke på, og sengen
blev rullet ud på terrassen.
Kridt genkendte øjeblikkeligt Anker og hilste ham med
en dyb vrinsken, der kom helt nede fra maven.
Så gik hun hen til sengen og lagde hovedet helt ned til
Anker og skubbede til ham med mulen.
Anker gav Kridt gulerødder og rugbrød, og de havde en
dejlig stund sammen.
Det var meget betagende. Kridt havde naturligvis savlet
en del på dynen, men Anker ville ikke have skiftet betræk.
Han ville beholde duften af Kridt så længe som muligt. Anker døde et par uger senere.

Anker tager afsked med sin elskede islænderhest, Kridt.

Det er her, jeg skal være
– og det er der slet ingen tvivl om!
Birte Hjertensgaard, pårørende

Min mor havde været syg med kræft i mange år, men hendes ukuelige optimisme og tro på livet gjorde, at hun valgte at opfatte sin sygdom som en ”ven”. Hun tog sin ”ven”
i hånden og valgte at få det bedste ud af livet. Hendes ordsprog var altid: ”Der er nogen, der har det værre end mig”!
”Lad solen skinne”.
Min mor var godt klar over, at det var ved at være slut
på et langt og godt liv, og havde sammen med familien
planlagt sin begravelse.
Hun ville gerne på hospice, når tiden var.

I starten tror jeg ikke, min mor syntes, jeg skulle være
hos hende. Hun mente ikke, det var nødvendigt, men jeg
fortalte hende, at det også var for min skyld. I den første
uge fandt vi hurtigt en rytme i vores hverdag, hvor jeg kunne være hos min mor – men også kunne passe på mig selv.
Jeg sørgede for hver morgen at få noget motion – enten
løb, svømmehal eller LOOP. Derefter kunne jeg sidde og
strikke eller læse på stuen sammen med min mor.
Sjovt nok kom et mor/datter forhold flere gange til udtryk. Jeg blev igen den lille ”pige”, som min mor bestemte
over. Selv om min mor lå og var så svag, kunne hun godt
”kommandere” med mig … Nu skulle jeg gå ud … eller
nu skulle jeg gå til min familie, som ikke bor så langt fra
hospice, eller nu måtte jeg ikke skramle med posen med
garnJ

Vi var så heldige, at da tiden virkelig kom, blev der en
plads på Hospice Vendsyssel. I dagene op til var min mor
en dag på plejehjem og et par dage på hospitalet. I disse
dage kørte jeg frem og tilbage fra Viborg til Nordjylland og
passede mit job som folkeskolelærer.
Jeg kunne mærke på min krop, at jeg ikke kunne være
til stede begge steder. Jeg skrev til min skoleleder, at jeg
gerne ville have min 6. ferieuge, og fik et pårørendeværelse
på Hospice.
Jeg fik ro på min krop. Jeg havde taget det rigtige valg
og kunne slet ikke forestille mig, at jeg skulle være andre
steder end sammen med min mor.

Samtidig kunne jeg sidde og holde om hende og kigge ud
af vinduet. Ikke sige noget, men bare lade tårerne trille
ned ad kinderne og klemme hendes hånd.
Morgensangen på hospice gjorde noget godt for os begge. Vi har altid sunget og spillet meget i vores familie. Jeg
er selv musiklærer og spiller hver dag til morgensang, så
det var helt fantastisk at være en del af morgensangen på
hospice, og endda spille en af dagene.
Det var hårdt at synge min mors yndlingssange, når hun
ikke kunne være en del af det, men lå på sin stue og snart
skulle slutte sit lange liv. Sang giver liv, og gennem sangen
kommer man videre. Jeg lærte den nykårede julesang, og

Hvordan er det at være i det rum, hvor man skal miste sin
gamle mor, som er så klar til at komme herfra? Hvordan
skaber man sig en god dag på hospice, når man er i venteposition?
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Jeg vil være frivillig,
når jeg bliver lidt mere frisk
Allan Pedersen, patient
sen igen til lægen. En scanning viste ingen ting, og han
blev henvist til smerteklinik. Efter flere vagtlægebesøg og
indlæggelser på Sygehus Vendsyssel i Hjørring var han desperat, for Allan kunne mærke, at noget var rivende galt,
men ingen ville tage symptomerne alvorligt. Til sidst tog
familielægen kontakt til Aalborg Universitetshospital,
som indkaldte Allan Pedersen til en ny scanning. I løbet
af undersøgelsen blev det klart, at de tidligere scanninger
ikke havde omfattet prostata, for ”den var jo frikendt af
blodprøverne”.

Pludselig gik det stærkt
Birte Hjertensgaard spillede sin mors yndlingssang ”Der er noget i luften”, da moderen blev sunget ud fra Hospice Vendsyssel.
gæsterne til min mors begravelse lærte sangen efter min
tale til min mor.
At komme på Hospice Vendsyssel var som at mærke en
hel anden del af livet. Ingen travlhed – men nærvær, samvær og varme. Der blev draget omsorg for både min mor og
mig. Min 6. ferieuge blev hurtigt til en sygemelding takket
være hjælp fra personalet. Jeg blev sygemeldt fra 29. november og startede på job igen efter juleferien. Mine nakkespændinger blev løsnet ved et besøg hos fysioterapeuten
tilknyttet hospice.
Efterhånden, som dagene gik, følte jeg mig hjemmevant.
Jeg kunne finde ting til min mor og give hende yoghurt,
hvis det var det, hun gerne ville have. Jeg lærte andre ind-
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lagte og pårørende at kende. Jeg fik mange gode snakke
med de ansatte og frivillige, som altid var klar til en lille
snak om mange forskellige ting.
Min mors lange liv sluttede den 12. december 2015. Hun
ønskede så meget at få fred, men fik ikke fred så hurtigt,
som hun selv ønskede.
I hendes tid på hospice blev hun passet og plejet på den
mest fantastiske måde. Hun blev sunget ud fra hospice til
tonerne af ”Der er noget i luften” – hendes yndlingssang,
som jeg spillede på klaveret.
Livet går videre, men min mor, der kender mig og min
historie gennem 57 år, er her ikke mere. Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg var sammen med hende på hospice.
En tid, der altid vil være en del af mig.

Smertebehandling på Hospice Vendsyssel har givet Allan
Pedersen kræfter igen at have et socialt liv sammen med sin kone
Helle.
Tidligere taxivognmand Allan Pedersen er hjemme i Sæby
efter en uges smertebehandling på Hospice Vendsyssel.
Træt, men med overskud til at leve igen. Og til at lægge
planer.

”Jeg blev scannet om tirsdagen, og onsdag ringede de fra
sygehuset i Aalborg, at jeg skulle komme straks, for det
så tosset ud”, fortæller Allan Pedersen og fortsætter: ”Der
skulle laves flere scanninger og tages prøver, men et par
uger senere faldt dommen: En aggressiv, uhelbredelig
kræft i prostata, der havde spredt sig til muskelvævet. Herefter gik det stærkt, og det dette forløb har jeg intet at udsætte på”.

Da Allan Pedersen i efteråret 2014 som 54-årig fik konstateret en aggressiv og uhelbredelig prostatakræft, var der gået
halvandet år, siden han første gang søgte læge på grund af
ømhed, når han sad. Faderen var død af prostatakræft i
2004, så det var nærliggende at mistænke det samme. Men
blodprøverne viste ikke noget.
Da ømheden blev til stærke smerter, gik Allan Peder-

Efter tre gange stærk kemo viste en scanning, at spredningen var reduceret. Efter endnu tre gange kemo var der
yderligere reduktion. Herpå fulgte 39 gange stærke stråler,
som yderligere bekæmpede kræften. Herefter havde Allan
Pedersen og hustruen Helle Gelardi planlagt en lille ferie,
men så kom alle bivirkningerne, og de var slemme. Palliativt team kom ind i billedet, men trods flere justeringer af
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medicinen gennem de følgende måneder, var Allan Pedersen meget plaget af smerter. Sygeplejersken foreslog derfor, at han blev indlagt på Hospice Vendsyssel i en periode
til smertelindring.
Allan Pedersen sagde ja til indlæggelsen og var på hospice
i otte dage. Otte dage, hvor der både blev sat ind med ændringer i medicinen, massage og samtaler med sygeplejerske, psykolog og præst. Også Helle blev der taget hånd om
med samtale og massage.
”Efter at vi kom hjem, har vi flere gange taget os i at
savne hospice. Det var en helt fantastisk oplevelse, at der
var nogen, der tog helt over. Der var en ro og en enestående
omsorg for os begge to”, siger Helle Gelardi.

Truende tvangsauktion
Allan Pedersen har levet af at køre bil hele sit liv. Først lastbil til Sydeuropa, dernæst taxi – som chauffør og senest
som selvstændig vognmand i Sæby med fem biler. Gennem
13 år kørte han lægebil, når hans egen læge var vagtlæge.
Og der kunne lægen jo godt se, at Allan fik flere og flere
smerter. Men som chauffør kunne Allan Pedersen ikke tillade sig at tage smertestillende medicin.
”I november 2014 måtte jeg imidlertid slippe rattet og
tage medicin med rød trekant. Jeg måtte sygemelde mig.
Kunne dårligt rejse mig op, og oven i smerterne kom de
økonomiske spekulationer. Jeg havde jo forsikret alle
mine medarbejdere, men glemt mig selv. Jeg så konkurs
og tvangsauktion foran mig”, husker Allan Pedersen.
En svoger, der er bankmand, hjalp Allan og Helle med at
gennemgå deres papirer. Her faldt han over en gammel
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livsforsikring, som Allan Pedersen havde tegnet mange år
tidligere i forbindelse med lån til en motorcykel. Den vist
sig at dække, og det reddede familiens økonomi. Men forretningen måtte afvikles, og huset er sat til salg. En ny,
handicapvenlig lejlighed i Sæby venter på indflytning.

Om at blive ramt tidligt i livet
Charlotte Tambo Holm og Tina Nøhr Hansen, hospicesygeplejersker.

Holder fast i et socialt liv
Trods Allans sygdom har parret holdt fast i at have et socialt liv. Både familie og venner har accepteret og vænnet
sig til, at aftaler er med forbehold for Allans dagsform og
at han af og til må lægge sig. Han har mødt samme forståelse og velvilje i Odd Fellow-logen, hvor han beklæder et
tillidshverv. Den ugentlige logeaften er samtidig et frirum
for Helle.
Noget af det, som Allan Pedersen glædede sig over på Hospice Vendsyssel, var at alle spiste sammen – både patienter, personale og pårørende. Og med stor hjælpsomhed fra
de frivillige. Det var hyggeligt, og samtalen gik om løst og
fast. Ofte viste det sig, at man havde fælles bekendte.
”Det er, som om alting kan lade sig gøre på Hospice Vendsyssel. Både stort og småt. Da kokken spurgte mig, om jeg
havde en livret, jeg kunne tænke mig at få på menuen,
var jeg ikke i tvivl. Det skulle være hvidkålsrouletter – ikke
almindelige med hvid sovs, men med sød-sur sovs. Det er
det bedste, jeg ved. Det var ikke noget problem for kokken,
men jeg blev udskrevet dagen før, vi skulle have retten. Så
nu er jeg spændt på at høre, hvad de andre har sagt til
sovsen. For jeg kommer jo tilbage til Hospice Vendsyssel
– enten til ny smertebehandling eller som frivillig. Det vil
jeg rigtig gerne”, siger Allan Pedersen.

Charlotte Tambo Holm og Tina Nøhr Hansen i samtale om,
hvordan det påvirker dem, når døden kommer til unge
mennesker.
Charlotte Tambo Holm og Tina Nøhr Hansen er begge erfarne sygeplejersker. Charlotte har arbejdet med kræftpatienter siden 1989 og været ansat på Hospice Vendsyssel siden 2009. Tina har været hospicesygeplejerske i to et halvt
år og var tidligere 15 år på en medicinsk sygehusafdeling.

Som professionelle bliver de også påvirket af meningsløsheden og mærker sorgen.
Når døden kommer til unge mennesker, bliver meningsløsheden
næsten ubærlig. To hospicesygeplejersker fortæller om, hvordan de
også mærker sorgen, og hvordan de håndterer meningsløsheden.
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proces det er at erkende, at man er
uhelbredeligt syg og skal dø. Man skal
erkende, men man skal også kunne
holde det ud. Tage erkendelsen i mindre doser og skabe åndehuller ved at
tale om andre ting.
Tina:
Det er ganske naturligt at reagere på
så stor meningsløshed med vrede og
fornægtelse. Det er svært at tale om
følelser. Det gør ofte ondt. Mange pårørende er gode til at tage fat i os uden
for stuen og søge råd om, hvordan de
får taget hul på de svære samtaler.
Charlotte Tambo Holm: Det kan være
hårdt, men det er også meget positivt.
Jeg bliver taknemmelig over mit eget liv.

Tina Nøhr Hansen: På arbejdet er døden
hele tiden tæt på, og derfor er man også
tæt på livet. Det reagerer vi selvfølgelig
på som mennesker.

Mange følelser trænger sig på, når et menneske ligger for
døden – både hos den døende og de pårørende. Meningsløshed, magtesløshed, vrede, lidelse og fortrængning. Jo
tidligere i livet døden kommer, desto vanskeligere er det at
acceptere situationen.
Charlotte:
Hos unge mennesker oplever vi ofte en større grad af fortrængning. Man kan ikke acceptere sin ”dødsdom”.
Fortrængning kan også være en måde at overleve på i situationen, en måde at være der for sin familie lidt endnu.
Fortrængning kan være både nødvendig og nyttig i den
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Charlotte:
Den rådgivning giver vi gerne. Vi har
jo en stor erfaring. Men det er også
vigtigt, at vi møder de pårørende med
åbent sind og uden forudfattede meninger om, hvad der er bedst. Vi har
masser af teoretisk og praktisk viden,
men den skal ikke trækkes ned over
hovedet på nogen.

Møder patienten med åbent sind
Tina:
Når man prøver at møde patient og pårørende med åbent
sind, så er man netop åben, og så tager man altså også noget ind.
Man bliver rørt, og det er ofte hårdt, selv om vi ikke er
så tæt på som de pårørende. Så har man brug for at blive
tanket op med energi.
Vi er heldigvis gode til at tale med hinanden og er opmærksomme på hinanden. Supervision og anerkendelse
fra ledere og kolleger gør, at vi kan slippe sorgen igen. Selv
finder jeg ro i at male og lytte til musik.
Charlotte:
Min metode er at løbe en tur eller gå i skoven. Man kan
godt være følelsesmæssigt slidt og ked af det, og så er det
vigtigt at jeg giver mig selv lov til at føle det sådan. Det
accepterer min familie heldigvis. Så giver de mig lidt fred.

Tina:
På arbejdet er døden hele tiden tæt på, og derfor er man
også tæt på livet. Det reagerer vi selvfølgelig på som mennesker. Jeg har lært at acceptere, at jeg reagerer. Det giver
jeg mig selv lov til. Fx at græde på vejen hjem i bilen. Det
er OK. Når jeg holder i indkørslen, er trykket lettet og jeg
er klar igen.
Charlotte:
Det kan være hårdt, men det er også meget positivt. Jeg
bliver taknemmelig over mit liv, prioriterer anderledes og
er mere opmærksom på at få sagt til familien, at jeg elsker
dem.
De to sygeplejersker oplever begge, at meningsløsheden
er større, når det gælder unge mennesker. Men det handler om at turde være i det, og kan de gøre noget, der bare
letter lidt for patienter og pårørende, så har det været en
god arbejdsdag.

Tina:
Som personale kan vi være patientens og de pårørendes
ledsagere i processen. Ikke være problemløsere, men anerkende patient og pårørende for det, de er – samt det de
føler og gør.
Vi kan tage over på symptomlindring og pleje, så vi giver
luft til de pårørende. Og vi kan i dialogen måske hjælpe
med at få sat ord på følelser og reaktioner.
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Hvad vil du ha’ at spise i dag?
Finn Christmas Møller, kok

I mange familier spørger børnene: Hvad skal vi ha’ at spise?
På Hospice Vendsyssel er det kokken og ernæringsassistenterne, der spørger: Hvad vil du ha’ at spise i dag? Det
har Finn Christmas Møller gjort i over otte år, men nu går
han på efterløn.
Kok Finn Christmas Møller er en af de medarbejdere, der
har været med helt siden starten af Hospice Vendsyssel.
Faktisk blev han ansat to måneder før indvielsen, så der
var tid til at indrette køkken og ansætte medarbejdere.
”Jeg var temmelig blank på, hvad det ville sige at lave
med på et hospice og skulle omgås døende mennesker og
pårørende i sorg.
Jeg havde været kok på vandrerhjemmet og Søværnets
skole i Bangsbo samt sejlet på langfart og været kok på en
boreplatform.
Det viste sig at være et godt erfaringsgrundlag. Jeg var vant
til at lave god hverdagsmad, og det er lige præcis det, vores
patienter gerne vil have”, fortæller Finn Christmas Møller.
Ved opstarten af Hospice Vendsyssel fik han god vejledning og hjælp af køkkenlederen fra hospice i Aalborg, og
han fik ansat gode medarbejdere – to ernæringsassistenter
og en rengøringsassistent. Efter flytningen til Suderbovej
og udvidelse af antal patientstuer kom der yderligere en
pedel og en serviceassistent til.

Vil du hellere have noget andet?
Det lille team i køkkenet laver mad til de 9 patienter samt
de pårørende, der ønsker at spise med.
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De servicerer også personalet og sørger for, at der er kage
og kaffe m.v. til de møder og arrangementer, der holdes på
Hospice Vendsyssel.
”Det vil sige morgenmad, varm middagsmad, kage til
eftermiddags- og aftenkaffen samt aftensmad. Sygeplejerskerne hjælper med morgenmaden, da den kan strække
sig over adskillige timer afhængig af patienternes forskellige døgnrytmer.
De frivillige anretter aftensmaden på spisebordet og varmer den lune ret”, siger Finn Christmas Møller og fortsætter:
”Vi laver en ugemenu, men hver dag går vi rundt til alle
patienter for at høre, om de synes om menuen - eller der er
noget andet, de hellere vil have.
Det er meget syge mennesker, der ofte har meget lidt
appetit. Så gælder det om at kræse for dem, så de dels får
den nødvendige næring, dels får en god oplevelse ved måltiderne.
En god oplevelse er både livretter og fx det at kunne spise op. Mange ældre mennesker bryder sig ikke om at levne,
og derfor tilbyder vi småtspisende patienter små portioner
– helt ned til dessert i et æggebæger. Så får de successen at
kunne spise op – og der er selvfølgelig altid mulighed for
en portion mere”.

Livretter på menuen
Patienternes ønsker er typisk meget beskedne. En særlig
livret, eller en gammel ret, som de har gode minder om fra
barndommen. Det kan være hvidkålsrouletter, grisehaler,

Kok Finn Christmas Møller er dagligt rundt hos patienterne for at høre, om de har ønsker til menuen.
kærnemælkssuppe, øllebrød osv., eller det kan være specialiteter som østers og hummer.
En patient havde aldrig smagt østers, men ville gerne at
prøve det, inden han døde. Der blev indkøbt et dusin østers
eller to, så alle der havde lyst, kunne smage.
En patient fra Grønland havde et stort ønske om kogt
torskehoved, og en patient af thailandsk oprindelse længtes efter sit hjemlands køkken. Også det kunne honoreres.
Så blev der lavet mad specielt til hende, og nogle gange til
hele hospice med hjælp fra patienten - så hun med stolthed kunne byde sine medpatienter på det bedste fra sit
hjemland.

Her bager vi brød og kage hver dag
I køkkenet på Hospice Vendsyssel bliver al mad fremstillet
fra bunden. Brødet er hjemmebagt, og der bliver bagt kage
hver dag. Der bliver selvfølgelig taget alle mulige hensyn
til allergikere, diabetikere, vegetarer og patienter, der fx
ikke spiser svinekød.
Finn Christmas Møller ser tilbage på otte gode år på Hospice Vendsyssel. Det har været en daglig glæde at kunne
give patienter, pårørende og personale gode og velsmagende måltider.
Han glæder sig dog også til at gå på efterløn og bl.a. få
tid til flere rejser, bl.a. krydstogtferier under sydlige himmelstrøg.
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Plejepersonale klædes på til at pleje døende
Lone Højen, hospicesygeplejerske

”Vores kolleger på plejehjemmene og i hjemmeplejen
står jo også med uhelbredeligt syge og døende patienter,
men de har nogle andre vilkår at arbejde under, end vi har
her på Hospice Vendsyssel.
De er ofte alene og samtidig under tidspres. Mange gav
udtryk for frustration og fortalte om situationer, hvor de
ikke havde haft mulighed for at yde den pleje og omsorg,
de gerne ville. Hvor de savnede viden og indsigt i de palliative metoder”, siger Lone Højen.

At prøve på egen krop
48 sosu-assistenter fra sygehus, plejehjem og hjemmeplejen har
fulgt kurser på Hospice Vendsyssel, hvor bl.a. hospicesygeplejerske
Lone Højen formidlede viden om den optimale pleje af
uhelbredeligt syge og døende patienter.
Hospicepersonalet er specialister på deres område, men de
fleste mennesker dør hjemme, på plejehjem eller på sygehuset.
Derfor har i alt 48 social- og sundhedsassistenter været
på kursus på Hospice Vendsyssel for at lære nyt.
Det var nogle meget spørgelystne og engagerede socialog sundhedsassistenter, der deltog i de kurser af to dages
varighed, som hospicesygeplejerske Lone Højen og nogle
af hendes kolleger har gennemført for personale på plejehjem og i hjemmeplejen.
Der var et tydeligt behov for mere viden og en rigtig god
dialog.
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Et af de emner, der blev taget op på kurset, var åndenød,
som er et almindeligt symptom hos svært syge og døende.
Her indgik en praktisk øvelse, der gav deltagerne et indtryk på egen krop af, hvordan det føles at have åndenød.

De blev sendt på en gåtur rundt om hospice, hvor de kun
måtte trække vejret gennem et sugerør. Derpå fik de noget
at vide om, hvordan åndenød opstår, og hvordan det kan
afhjælpes – både med medikamenter og med omsorg.
Det handler bl.a. om at optræde roligt og signalere, at man
har styr på situationen. Ro skaber ro, og det kan i sig selv
lette vejrtrækningen for patienten. De lærte hvordan man
kan lejre patienten i sengen, så vejrtrækningen lettes.
Andre emner var delir og smerter, som fylder meget hos
døende og deres pårørende. Her fik kursusdeltagerne bl.a.
opfrisket deres viden om, hvordan de observerer symptomer og beskriver dem præcist over for fx vagtlægen. De fik
også viden om forskellige typer af smerter og de forskellige
præparater, der findes til at dæmpe smerterne.

Videbegærlige kolleger
”Vi talte også en del om, hvordan lidelse og dødsfald påvirker plejepersonalet. Her på hospice kommer vi tæt på
patienterne, men kun i en begrænset periode. Hjemmeplejen og plejehjemspersonalet har måske kendt beboeren i
flere år og bliver derfor påvirket på en anden måde. De har
heller ikke altid kolleger, der kan støtte dem”.
”Det var meget motiverende at undervise så videbegærlige
kolleger, og det var også værdifuldt for os at få et indblik
i deres verden”, siger Lone Højen. ”Jeg er helt klar til at
tilrettelægge flere kurser, så noget af den specialviden, vi
har på hospice - også kan komme patienter og beboere til
gavn på plejehjemmene og i deres hjem”.
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Det er lige nu, vi lever

afdeling i Hjørring, hvor vi også havde patienter med
brystkræft”, fortæller Lone Høyrup Høst og fortsætter:
”Under uddannelsen havde jeg taget et valgfag i palliativ pleje, og da jeg så et jobopslag fra Hospice Vendsyssel,
søgte jeg. Det var i 2011, og jeg kom til jobsamtale, men
fik ikke jobbet. Til gengæld blev jeg tilbudt vagter som afløser, og på den måde fik jeg alligevel en tilknytning til
Hospice Vendsyssel. Det var en god løsning, for jeg kunne
godt mærke, at jeg havde brug for mere erfaring, inden jeg
var klar. Men det er jeg nu”. Nu er jeg fastansat på Hospice
Vendsyssel.

Lone Høyrup Høst, hospicesygeplejerske

Fokus på lindring og omsorg
Der er stor forskel på at være sygeplejerske på et hospital
og på et hospice. På sygehuset er der meget fokus på den
konkrete fysiske sygdom og på at helbrede patienten. Der
er samtidig et stort antal patienter igennem systemet, ofte
kun indlagt i kort tid, og tempoet er højt.

Lone Høyrup Høst glæder sig over, så mange individuelle hensyn, det er muligt at tage på Hospice Vendsyssel til de ønsker patienterne
måtte have.
Efter fire år på sygehusafdelinger har Lone Høyrup Høst
valgt at arbejde på Hospice Vendsyssel. Her fortæller hun
om skiftet fra fokus på helbredelse til omsorg, lindring og
en værdig afsked med livet.
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”Lige siden sygeplejeskolen har jeg ønsket at arbejde med
alvorligt syge mennesker, og det har jeg også haft rig lejlighed til på de afdelinger, jeg har arbejdet, bl.a. ældremedicinsk og lungemedicinsk samt mave-tarmkirurgisk

På hospice oplever Lone Høyrup Høst en helt anden måde
at arbejde på. Her er patienterne uhelbredeligt syge og i
mange tilfælde døende. Fokus er ikke på sygdommen, men
på at lindre smerter og andre symptomer og på at yde omsorg – fysisk, psykisk, socialt og åndeligt. Her tager man sig
af hele mennesket og af de pårørende.
”Jeg skulle lige vænne mig til ikke at gribe ud efter blodtryksapparatet” Her handler det mere om at observere og
spørge ind til, hvordan patienter og pårørende har det, og
hvilke tanker de gør sig.
Nogle er helt afklaret med situationen, men det er langt
fra alle. Patient og pårørende kan også være vidt forskellige steder i processen med at erkende sygdommen og den
forestående død, og de har forskellige måder at håndtere

det på. Vi skal så forstå at gå ind i dialogen med omsorg og
respekt for den enkelte”, siger Lone Høyrup Høst.
Efter at have arbejdet nogle måneder på Hospice Vendsyssel peger Lone Høyrup Høst på to ting, som har overrasket hende.
Den ene er følelsen af afmagt. Som hospicesygeplejerske
kan hun lytte og yde omsorg, men ikke ”tage sygdommen
væk”. Afmagtsfølelsen har været sværere at håndtere end
hun havde forventet.
Modsat er Lone Høyrup Høst blevet positivt overrasket
over, hvor mange individuelle hensyn, det er muligt at
tage. Det gælder døgnrytmer, mad, dyr og alle mulige ønsker, patienterne måtte have.
”Kompleksiteten har også overrasket. Jeg troede, at jeg
havde set mange komplekse forløb på sygehuset, men
det kan ikke sammenlignes med de problemstillinger og
symptomer – nogle af patienterne på hospice oplever”.

I dag skal være en god dag
Lone Høyrup Høst er 32 år og bor i Hjørring med mand og
to børn på tre og fem år. Arbejdet på Hospice Vendsyssel
med døden tæt inde på livet har også påvirket hendes forhold til sin egen familie. Hun er blevet mere opmærksom
på, hvordan de hver især har det, bedre til at hygge om
dem og få talt sammen.
”Når man hele tiden har døden lige ved siden af sig - så bliver det meget tydeligt for en, at det altså er lige nu, vi lever.
At dagen i dag skal være en god dag – og jeg skal gøre
mit til, at den bliver det”, siger Lone Høyrup Høst.
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Vi er forbipasserende i andres liv

Det handler naturligvis meget om kommunikation,
men også om at være opmærksom på de spændinger og
konflikter, der kan være i en familie, og som kan spidse til
og skal håndteres i situationen.
Det handler om at have forståelse for menneskers forskellige måder at reagere på.

Mie Rømer, hospicesygeplejerske

Videreuddannelse i ”Mellemmenneskelige aspekter i den
palliative indsats” har givet Mie Rømer en dybere indsigt
i faget og et ønske om at være med til at udvikle det yderligere.

Mie Rømer har nydt at være på skolebænken igen og vil gerne
bidrage til at udvikle det palliative fag yderligere.
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Mie Rømer stiftede bekendtskab med Hospice Vendsyssel
netop som hun havde uddannet sig til sygeplejerske. Hun
kendte nogle af sygeplejerskerne, der var med til at starte
Hospice Vendsyssel op, deltog i nogle af introduktionsdagene for personalet. Mie blev ansat først som afløser og senere i fast ansættelse.
Seks år er det blevet til, kun afbrudt af et ophold i
Australien med arbejde på et rehabiliteringscenter og en
ansættelse på kardiologisk afdeling på Sygehus Vendsyssel
i Hjørring. Det var således med en pæn portion erfaring
med hospicepatienter, at Mie Rømer tog fat på et videreuddannelsesforløb med en ugentlig kursusdag i 15 uger.
”Kursusdagene foregik i Silkeborg, og jeg kørte sammen
med en kollega, så der var god tid i bilen til at reflektere og
diskutere den viden, vi havde fået.
Det var ikke så længe siden, jeg var studerende sidst,
men det var anderledes denne gang.
Jeg blev virkelig grebet af at være studerende igen, at
dykke ned i teorien bag det, vi går og gør, og møde kompetente undervisere, der virkelig brænder for faget.
Det har sat mange tanker i gang hos mig. Jeg vil gerne
fordybe mig endnu mere og være med til at udvikle det
palliative fag”, siger Mie Rømer.

”Som personale skal vi huske på, at selv om vi i mange tilfælde kommer meget tæt på vores patienter og deres pårørende, så er vi kun forbipasserende i deres liv.
Det er ikke alt, vi får at vide, og det skal vi heller ikke.
Vi kan sætte ord på det, vi ser og oplever, og spørge ind
til det, men vi skal træde varsomt og respektere, at nogle
mennesker er åbne, andre er ikke.
Vi skal forstå forskellige reaktioner, og vi skal passe på
med at drage forhastede konklusioner”, siger Mie Rømer
og fortsætter:
”Vi har måske et billede af ”den gode død” – en død, hvor
der er ro på.

Mie Rømer i samtale med en pårørende. Netop dialogen med
patienter og pårørende er en vigtig del af plejen og omsorgen på
Hospice Vendsyssel.

Dialogen med patienter og pårørende

Men hvad er ro? Det kan være vidt forskelligt fra person
til person. At være fri for smerter. At have sikret sine efterladte økonomisk. Eller at have afklaret andre familiære
forhold”.
Uddannelsesforløbet har gjort Mie Rømer mere bevidst
om de ting, hun gør som hospicesygeplejerske, og givet
hende nye redskaber. Nu er kunsten så at få den ny viden
taget i anvendelse i det daglige arbejde på Hospice Vendsyssel.

Kurset havde fokus på det mellemmenneskelige, altså
hvordan hospicepersonalet indgår i dialogen med patienter og pårørende og bedst muligt hjælper dem gennem en
svær tid.
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2015 er gået og vi tager hul
på et nyt år på Hospice Vendsyssel
En stor tak til alle de mange familier – vi har fået lov til at
følges med det sidste stykke vej.
Tak for tilliden, samværet og det dybt meningsfulde vi
har været sammen om.
En meget stor tak til et fantastisk dygtigt personale, som
professionelt og menneskeligt lægger ”baren” meget højt
– for at det enkelte menneske på Hospice Vendsyssel skal
føle sig mødt og modtage helhedspleje og omsorg ud fra
værdierne rummelighed, respekt og anerkendelse for det
enkelte menneskes normer og værdier. De er guld.
Tak til Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel for Jeres
støtte i dagligdagen og det fantastiske arbejde fra alle de
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ca. 50 frivillige. I er ikke glemt i denne bog for 2015 – men
fortællingerne for 2016 vil være med jer som fokus i meget
stort omfang.
Vi skylder en stor tak for donationer og gaver gennem året
fra såvel private, foreninger, menighedsråd, firmaer og loger.
Jeres bidrag er årsagen til, at vi til enhver tid kan forsøge
at imødekomme ønsker fra patienter og pårørende, forkæle, glæde, tænke kreativt og huske at forkæle os selv også
– så vi er bedst muligt klædt på fagligt til vore opgaver.
Tak.
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