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På Hospice betyder det meget hvordan du er 
som menneske – både som ansat og frivillig
Birgitte Nielsen, hospicechef

10 år er der gået siden starten i 2008 og jubilæum er lige 

om hjørnet. Vi glæder os.

Gennem de 10 år har der været masser af dejlige fami-

lier, livsglæde, sorg og hårdt arbejde for alle.

Personalets berettigelse er dybt professionelle kompe-

tencer med det ekstra aspekt, at som medmenneske gør de 

deres indsats ud fra hospicefilosofiens værdier - ubetinget 

accept af det andet menneske og med størst mulig rum-

melighed i alle sammenhænge.

Forskelligheden gør dem stærke og de løser opgaverne 

ud fra både faglighed, men i høj grad også ud fra deres 

personlighed. Alle arbejder i et fagligt fællesskab, hvor de 

medmenneskelige aspekter også skal fylde og være vores 

afsæt. 

Fællesskabet om løsning af opgaverne viser både hvad 

de kan og hvem de er – men i høj grad også hvilket afsæt 

de altid tager - nemlig patienten og de pårørende i fokus. 

Omsorgen for patienten og de pårørende er vores ker-

neydelse. Vores fornemste opgave er at løse de specialise-

rede behov for lindring patienterne har, så der bliver plads 

til at leve, finde ro og nå hinanden om muligt.

Modet og kompetencer forpligter til handling og over-

blik i kaos – tag ikke fejl af styrken hos personalet.

At stå der i kaos solidt plantet med dygtige faglige kom-
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petencer og en utrolig vilje til at ville det bedste for med-

mennesket – kendetegner personalet på Hospice Vendsyssel. 

Virkemidler til at skabe ro - ved selv at finde modet 

frem i alle situationer er deres allerstørste kompetence.

Viljen til at lade sig røre følelsesmæssigt af sit arbejde 

er ikke uden omkostninger og personalet skal passes godt 

på med muligheder for supervision, gode arbejdsvilkår og 

stærk kollegial sparing.

At leve med et grundvilkår i sit arbejde, som betyder at 

den personlige tilgang og vilje til at række ud til andre gør 

en forskel og gør personalet til noget helt særligt, som vi 

alle skal værne om. 

Kig godt på billedet af personalet øverst i artiklen – de 

gør mig stolt og bevæger mig gang på gang.

Et stort korps af frivillige yder en fantastisk indsats på 

mange områder for patienter og pårørende i huset, haven, 

besøgsven, vågetjeneste, frivilligudvalg, temaeftermid-

dage og sangaftener.

De har lært fuldstændigt samme tilgang til patienter 

og familier og er hver eneste dag vores skattekiste.

Gæstebogen på Hospice Vendsyssel, som pårørende ofte 

skriver i – viser med al tydelighed de frivilliges betydning 

for stemningen i huset.

Hvis den frivillige er i tvivl om deres berettigelse i huset 

– så bekræftes det gang på gang i gæstebogen og i dagligda-

gen, at deres pust af dagligdag og interesse for sagen samt 

mennesket gør en stor forskel.

Personalet er opmærksomme på den frivillige og mø-

der dem med anerkendelse for deres indsats og interesse 

for feltet.

Vi er bevidste om den store betydning de frivillige har 

for patienter og pårørende og ikke mindst for personalet. 

En stor uegennyttig indsats ydes hver eneste dag også 

på helligdage – hvor er vi heldige, at vi har de frivillige. 
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Bestyrelsen for Hospice Vendsyssel. Øverst fra venstre: Ole Jespersgaard, Jørgen Rørbæk Henriksen, Stig Lundbo, Viggo Ernst Thomsen, 

Henrik Buchhave, Finn Jakobsen, Jane Büneman, Charlotte Tambo Holm. Birgitte Nielsen deltager i møderne. Fraværende til fotografer-

ing: Renate Weilow, Jette Ramskov og Karl Bornhøft.

Bestyrelsen for Støtteforeningen Hospice Vendsyssel. Øverst fra venstre; John Kingo Larsen, Georg Thomassen, Stig Lundbo, Vibeke Bach 

Hansen, Helene Aarø, Karsten Hansen, Henrik Buchhave, Erik Olsson, Kirsten Fritze Møller, Bodil Vestergård og Susan Christensen.
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Fra en lille lokal plet i Vendsyssel til en del af 
det store nationale fællesskab
Udvikling af palliation igennem de sidste 10 år

Anni Hansen, Afd.spl/souschef

Palliation, som et fagområde, var stadig i sin vorden i Dan-

mark og der var dengang meget begrænset dokumenteret 

viden og erfaringer at bygge på. Så langt hen ad vejen måt-

te vi selv udarbejde de fleste procedurer og faglige instruk-

ser, samtidig med at vi lænede os opad materiale fra Ka-

millianerGaardens Hospice, som på daværende tidspunkt 

havde eksisteret i næsten 10 år.

Der var kun en enkelt sygeplejerske, som havde arbej-

det på et hospice før, så derfor skulle vi selv finde ud af, 

hvad palliation egentlig var, hvad vi kunne, og hvad vi ville 

med den.

Som selvejende institution var vi ikke underlagt nogen 

højere ledelse og derfor var det også vores eget ansvar i 

samarbejde med lægen at sikre det faglige niveau og kvali-

teten af pleje og behandling.

Der er i de sidste 10 år sket stor udvikling i samfun-

det, på sygehusene, i behandlingen af sygdomme og der er 

kommet større fokus på palliation. Bedre behandling giver 

også større udfordringer til palliationen. Patienterne be-

handles med flere medikamenter og i mange tilfælde også 

eksperimenterende behandling. Det giver flere bivirknin-

ger, patienterne lever længere og efterspørgslen på de pal-

liative tilbud er stigende.

Medierne har igennem de seneste år også afspejlet den-

ne udvikling. Både på TV og i andre medier fortælles der 

gentagne gange historier, som berører alvorlig sygdom og 

døden. Der skrives artikler og debatindlæg og det er svært 

Det er med stolthed og glæde, jeg ser tilbage på Hospice 

Vendsyssel gennem de 10 år, det har eksisteret.

Da Hospice Vendsyssel blev indviet med 6 sengepladser i 

2008, var jeg blandt de nyansatte og forventningsfulde sy-

geplejersker. 

Efter det første år blev jeg ansat som afdelingssygeple-

jerske/souschef.

Vi var en blandet skare, som i 2008 hver især kom med 

masser af faglig viden, erfaring og gåpåmod. 

De første par år på Hospice Vendsyssel var en spænden-

de tid, hvor vi ansatte sammen skulle skabe kulturen og 

traditionerne internt i huset.
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at åbne et medie uden at blive konfronteret med døden og 

det, som sker i tiden op til den.

Ligeledes er der på det politiske plan også øget fokus 

på palliation, og i 2017 har sundhedsstyrelsen haft nye ret-

ningslinjer for lindrende indsats i høring.

Som institution kan det ikke undgås, at denne udvik-

ling kommer til at præge os. Udbuddet af kurser, temadage 

og seminarer indenfor palliation bliver større og bredere. 

Der kommer meget bevidsthed om den forskel det gør, at 

arbejde netop inden for det specialiserede palliative felt. 

Der dannes nationale netværksgrupper, som arbejder 

med bestemte temaer indenfor palliationen. Fra HV har vi 

bla. 4 sygeplejersker, som arbejder i den nationale gruppe 

om ”Børn og sorg”. Vores lokale gruppe har også arrange-

ret et 2-dages seminar for hele landet, som blev afholdt 

på HV.

I 2009 blev Videnscenter for palliation, PAVI (som nu 

hedder REHPA), etableret med det formål, at skabe over-

blik over og videreudvikle den palliative viden og indsats 

i Danmark. I kølvandet heraf, blev der etableret tvær-

faglige arbejdsgrupper på tværs af landet for at udar-

bejde nationale kliniske retningslinjer. Målet med dette 

var at sikre at vi – i hele landet – tilbyder palliative pa-

tienter en ensartet og bedst mulig pleje og behandling.  

Flere sygeplejersker fra Hospice Vendsyssel har deltaget i 

dette nationale arbejde. Og i takt med at de nationale ret-

ningsliner bliver lavet, arbejdes der med implementering 

af disse via mindre kliniske arbejdsgrupper på HV.

Kravene øges – ligeledes omkring dokumentation og 

indberetning af data. Senest er HV en del af et nationalt 

kvalitetsprojekt – LKT – hvor der er fokus på forbedring af 

patientens behandlings- og plejekvalitet. I dette projekt ar-

bejder sygeplejerskerne med forskellige mål, som skal op-

fyldes for at der kan dokumenteres den bedst mulige pleje.

Senest er et nyt arbejde i gang – nemlig et nationalt råd, 

som arbejder med at få sygeplejerskernes indsats på det 

specialiserede palliative felt fagområdegodkendt. Dette 

arbejde er jeg selv med i, sammen med 7 andre sygeple-

jersker fra forskellige hospice/palliative teams/palliative 

sengeafdelinger rundt om i landet. Vi arbejder på en natio-

nal standardisering og vejleder om målrettede uddannel-

sesmuligheder for at den enkelte sygeplejerske kan blive 

fagområdegodkendt.

Alle de nationale tiltag, som jeg har nævnt, er blot et 

lille udpluk af alle de tiltag, som der er – blot for at nævne 

eksempler.

Det er vigtigt at diskutere og lytte til hinandens fag-

lighed, at lære nyt og give erfaringer videre. Derfor priori-

teres det fra ledelsens side højt, at personalet bliver givet 

muligheder for at deltage i de tilbud, som der er på regio-

nalt og nationalt plan. Viden gives videre og viden bringes 

hjem til Vendsyssel og bidager til at HV fortsat er et dyna-

misk hus med høj faglighed. 

Gevinsten ved på denne måde at være en del af et na-

tionalt arbejde er ikke blot at HV som institution bliver en 

arbejdsplads i udvikling – men meget mere vigtigt: Den 

enkelte medarbejders tilgang til plejen og den palliative 

behandling er blevet langt mere struktureret, velovervejet 

og fagligt velfunderet end tidligere. 

Den lille brik deroppe i Vendsyssel, nord for fjorden er 

blevet en del af det store nationale puslespil, som til sta-

dighed er under udvikling

Jeg ser det som et stort privilegium dagligt at kunne 

samarbejde med så fagligt dygtige og engagerede medar-

bejdere og personligt vil jeg yde mit allerbedste for at HV 

også fremover er et dynamisk hus med høj faglighed – til 

glæde for alle, men især vores patienter og deres pårøren-

de. 
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Havde ikke drømt om, at jeg skulle blive 
pårørende
Bestyrelsesmedlem og pårørende, Renate Weilov

Renate Weilov er bestyrelsesmedlem i Hospice Vendsyssel. I septem-

ber 2016 mistede hun sin far på hospice, og det gav nyt perspektiv 

på både bestyrelsesarbejdet og på livet.

Renate Weilov er leder af Fritids- og Ungdomsklubberne, 

der består af tre fritidshjem i Frederikshavn samt to klub-

ber i oplandet. Desuden finder hun tid til at engagere sig 

i politisk arbejde – ikke som politiker, men bag linjerne 

med det organisatoriske arbejde, der danner grundlaget 

for politikernes indsats. Det var i den forbindelse, at hun 

efter valget i 2013 blev udpeget som Frederikshavn Kom-

munes repræsentant i Hospice Vendsyssels bestyrelse.

”Det var en eftertragtet post, som jeg var heldig at få, og 

jeg har været meget glad for at deltage i bestyrelsesarbej-

det og være med til at sætte rammerne for, at livsafslut-

ningen kan blive god for både patient og pårørende. Som 

bestyrelse kan vi sætte vores præg på Hospice Vendsyssel, 

bl.a. gennem anvendelse af donationsmidler. Her har det 

især været spændende at give mulighed for en uddannel-

sesrunde for personalet og et uddannelsestilbud til perso-

nale i hjemmeplejen og på plejehjemmene, så de får glæde 

af erfaringerne fra Hospice. Det er jo desværre langt fra 

alle, der får mulighed for at komme på hospice,” siger Re-

nate Weilov.

Da faderen blev indlagt
Tre år inde i valgperioden skete der så det, at Renate Wei-

lovs far, Dirch Weilov, efter lang tids svær sygdom blev 

indlagt på Hospice Vendsyssel og Renates rolle skiftede fra 

bestyrelsesmedlem til pårørende.

”Jeg havde jo ikke drømt om, at jeg skulle blive pårørende. 

Far blev først indlagt til smertelindring, og det var virkelig 

en befrielse for familien. I løbet af tre-fire uger fik han livs-

kvaliteten tilbage. Der var stor omsorg for både far og mor. 

Efter opholdet på Hospice Vendsyssel var far hjemme i et 
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Engle til hele familien
Dirch Weilov havde arbejdet som smed hele sit liv, og 

mens han var til smertelindring på Hospice Vendsyssel, 

forelskede han sig i nogle Christiania-engle med lys. Så da 

han kom hjem, gik han i gang med at producere engle til 

hele familien, hustruen Iris, de to døtre og alle børnebør-

nene. Englene skulle passe på dem, når han ikke selv var 

her længere. Det var en kraftanstrengelse for ham, men 

han ville. Og det lykkedes at få alle engle færdige.

”Forløbet med min egen far har givet mig endnu mere lyst 

til bestyrelsesarbejdet i Hospice Vendsyssel. Det har slået 

mig, at alle de ting, vi i bestyrelsen sætter rammerne for, 

rent faktisk bliver udført i praksis. Stedet her gør en fan-

tastisk forskel, der betyder noget for mange mennesker. At 

gøre en families sidste tid sammen lidt bedre har umåde-

lig stor værdi. Det ved man, når man selv har været der,” 

slutter Renate Weilov.

halvt år, hvor han havde det godt, men så gik det ned ad 

bakke. Far var voldsomt syg og blev igen indlagt på Hospi-

ce, hvor han var de sidste fem uger af sit liv,” siger Renate 

Weilov og fortsætter:

”På det tidspunkt var familien slidt. Især min mor, men 

også min søster og jeg. På Hospice Vendsyssel følte vi vir-

kelig, at de løftede ansvaret af vores skuldre. Vi fik ro til 

at være i situationen. Vi nåede at få de gode samtaler og 

oplevede en fantastisk rummelighed på Hospice. Vi kunne 

komme og gå, som vi ville, og der var tid til at tale med os 

alle. Vi er gode til at snakke om tingene i vores familie – 

også om det svære, men sygeplejerskerne var gode til at 

fange, hvornår vi lige trængte til at få ro på tankerne.”

Den sidste dag
Især Dirch Weilovs sidste dag i livet gjorde stort indtryk på 

Renate Weilov. Familien kunne se, hvor det bar hen, men 

havde svært ved at erkende det. Her var personalet rigtig 

gode til at snakke med dem og give faderen ro. Han var 

bange for, hvordan selve døden ville være, men hospice-

lægen lovede ham, at det ville blive stille og roligt. Og det 

blev det.

”Far døde sent søndag aften, og mandag morgen mødtes 

vi her på Hospice Vendsyssel. Hospiceleder Birgitte Nielsen 

gav os ro til lige at sidde og drikke en kop kaffe sammen 

med far og lade tankerne flyve. Det har vi været dybt tak-

nemmelige for. Også for den smukke ceremoni, da far blev 

sunget ud fra stuen. Det taler vi stadig om,” mindes Renate 

Weilov.

Årsskrift_2017.indd   9 21/02/2018   07.38



10

I morgen skal jeg hjem!
Lillian Rasmussen, patient på Hospice Vendsyssel

Lillian Rasmussen er uhelbredeligt lungesyg og afklaret med, at 

hun snart skal dø. Men ikke endnu. Efter tre uger på Hospice 

Vendsyssel med regulering af medicinen og kærlig pleje er hun 

klar til en periode derhjemme.

”Folk tror, at man dør, når man kommer på hospice. Det tro-

ede jeg også selv, før jeg kom her. Men sådan er det ikke altid. 

Nogen gange kan den lindrende behandling, man får her, 

give fornyede kræfter, så man kan klare en periode hjemme. 

Det har været tilfældet for mig, og i morgen skal jeg hjem”, 

fortæller Lillian Rasmussen, der har været lungepatient gen-

nem 10 år og i de seneste år med store funktionstab. Ophol-

det på Hospice Vendsyssel har hjulpet hende til at få bedre 

styr på behandlingen for åndedrætsproblemerne. Det har 

givet tryghed og mulighed for at genvinde lidt kræfter.

”Tiden her på Hospice Vendsyssel har bl.a. givet ro, tid 

og kræfter til at få styr på en masse konkrete ting sammen 

med min familie. Det har været rigtig godt, og personalet 

har været helt fantastisk til også at støtte og hjælpe min 

mand Knud, som naturligvis har en svær tid. Det samme 

gælder børnene. Både Knud og jeg har to voksne børn. Der 

er blevet grædt en del, men heldigvis også grinet. Og det 

giver ro i sindet, at vi har fået talt om tingene,” siger Lil-

lian Rasmussen.

Vil ikke reddes igen
Den største ting, Lillian har fået talt med sin familie om, er 

den beslutning, hun har taget, om at hun ikke vil reddes 

igen. At hun vil have lov til at dø, når kroppen en gang ikke 

orker længere. Uden genoplivning, uden respirator, uden 

at der bliver ringet 112. Kun med smertelindring.

Det kan virke som en barsk beslutning at lægge på sin 

familie. Det er jo dem, der skal undlade at tilkalde hjælp 

den dag et hosteanfald overmander Lillian og hun ikke 

længere har kræfter til at trække vejret. Men familien 

har accepteret Lillians beslutning, selv om det navnlig for 

Knud var med mange betænkeligheder. Ville han blive be-

brejdet, at han ikke havde tilkaldt hjælp? Ville det være en 

overtrædelse af straffeloven?

Samtalerne i familien og med personalet på Hospice 

Vendsyssel hjalp til at afklare de mange spørgsmål. Helt 
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konkret fik Knud en lille huskeseddel med hjem om, hvad 

han skal gøre, når Lillian får anfald. Og et brev fra hospi-

celægen, der bekræfter Lillians beslutning om, at der ikke 

skal ringes 112.

Orker ikke flere indlæggelser
”Efter min seneste indlæggelse på sygehuset besluttede 

jeg, at jeg ikke ville igennem endnu en indlæggelse. Or-

kede det simpelt hen ikke. Det fortalte jeg min familie, og 

det har de accepteret. Jeg er 73 år, så selvfølgelig er det for 

tidligt at dø. Men jeg har haft et godt liv med en mand, 

som jeg har været gift med i24 år, fire børn, fem børnebørn 

og tre oldebørn. Jeg er helt afklaret med, at jeg snart skal 

herfra,” siger Lillian Rasmussen.

Gennem hele sit liv har Lillian Rasmussen været en 

aktiv kvinde, der altid siger sin ærlige mening og ikke er 

bange for at kaste sig ud i nye udfordringer. Sådan har det 

været, siden hun som ung brød ud af et dårligt ægteskab i 

Århus og landede i Hjørring, fordi det var her, hun tilfæl-

digvis kunne få en lejlighed med få dages varsel. Sådan 

var det, da hun blev sikkerhedsrepræsentant på Eskofot og 

efterhånden fik en række tillidsposter i fagbevægelsen og 

i Socialdemokratiet i Hjørring. Og sådan var det, da AOFs 

aftenskoleleder pludselig stoppede – så trådte Lillian til og 

varetog hvervet i to sæsoner, indtil en ny leder var fundet.

”Jeg har altid sagt min mening og kæmpet mod uret-

færdighed. Det kan jeg slet ikke have, så går jeg på barrika-

derne. Selv her ved den seneste generalforsamling i vælger-

foreningen, hvor jeg rejste mig fra kørestolen, men hurtigt 

løb tør for luft og måtte have hjælp til at komme ned at 

sidde igen,” siger Lillian Rasmussen med et lille smil.

Alting foregår med kærlighed
Efter tre uger på Hospice Vendsyssel har Lillian igen 

luft og energi til at give sit besyv med om det samfund, 

hun hele livet har engageret sig så stærkt i. Ikke i offent-

ligheden, men i dette interview, hvor hun gerne vil være 

med til at aflive nogle af de fordomme, der stadig trives 

omkring hospice.

”Jeg har selv haft fordomme om hospice, men efter at 

have oplevet det selv, vil jeg gerne give udtryk for det fan-

tastiske arbejde, der udføres her. Sygeplejerskerne og det 

palliative team giver sig tid til at tale med mig – og lytte til 

det, jeg siger. De ser det straks, hvis jeg er ked af det eller 

bange. Det giver en dejlig ro og tryghed. Jeg er ikke længe-

re bange for at få et anfald, for jeg ved, at jeg bliver hjulpet. 

Personalet er også meget opmærksomt på, hvordan mine 

pårørende har det. Alting foregår med kærlighed,” siger 

Lillian Rasmussen og fortsætter:

”Opholdet her på Hospice Vendsyssel har givet mig 

mod på en periode derhjemme. Vi har fået ro på og føler 

os bedre forberedt til den sidste tid.”

Lillian Rasmussen døde på Hospice Vendsyssel d. 11.12.2017 

efter en periode hjemme.
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Det værst tænkelige
Lone Højen

For børn er det at miste en forælder det værst tænkelige. Hospice-

sygeplejerske Lone Højen og hendes kolleger har derfor et særligt 

fokus på børnene blandt de pårørende og på, hvordan de hjælpes 

gennem det svære forløb.

Hvad sker der, når far dør?

Bliver mor også syg og dør?

Og hvad så med mig?

Et væld af spørgsmål trænger sig på, når ens far eller mor 

skal dø. Og for et barn kan disse spørgsmål både være 

uhyggelige og umulige at svare på. Angsten sniger sig ind 

med en oplevelse af at være fortabt og alene. Måske også 

skyldfølelse.

Gennem de 10 år, Hospice Vendsyssel har eksisteret, har 

rigtig mange børn været på besøg. De fleste som pårørende 

til bedsteforældre, men i nogle tilfælde har det været en af 

forældrene, der har været indlagt og er død på hospice. Det 

kræver en særlig opmærksomhed og indsats fra personalet 

at tage hånd om disse børn sammen med resten af fami-

lien, som jo også er ramt af sorg.

Åbenhed er den bedste hjælp
Lige siden starten har Lone Højen haft en særlig interes-

se for børnene og var med til at etablere en erfagruppe 

blandt kollegerne for at udveksle erfaringer og opsøge ny 

viden om børn i sorg. Erfaringerne er samlet i en Vejled-

ning, som kollegerne kan støtte sig til og hente inspiration 

fra, når de står i en situation med børn som pårørende.

”Noget af det, vi har lært over årene, er, at åbenhed hjæl-

per. I de familier, hvor der bliver talt om sygdommen, 

bliver det lettere for børnene at tackle forløbet. Hvis der 

ikke bliver snakket så meget i familien, eller man forsø-

ger at skærme børnene fra virkeligheden, må børnene selv 

danne sig et billede af, hvad der sker, og de kan ofte føle 

sig alene med deres tanker. Man kan ikke skærme børn 

mod virkeligheden, men man kan forsøge at skærme dem 

i virkeligheden ved at snakke om tingene og være sammen 

med dem i den virkelighed, der er netop nu,” forklarer 

Lone Højen.
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Børns sorg er de voksnes ansvar
Børn reagerer meget forskelligt på sygdom og død. De 

mindste er typisk åbne, umiddelbare og nysgerrige. De 

spørger meget, og det giver anledning til at snakke om tin-

gene. De er lette at inddrage i plejen af den syge, så der 

ikke opstår afstand imellem dem, men så forælde og børn 

kan blive i deres roller, selv om det er på andre præmisser.

Teenagere, især drenge, har ofte svært ved at sætte ord 

på. De er ofte lukkede og svære at komme i snak med. 

Nogle har det svært med at komme på hospice. Mange har 

fysiske symptomer som hovedpine eller ondt i maven, og 

det kan være svært at koncentrere sig i skolen.

”Det er altid de voksnes ansvar at håndtere børns sorg, 

men i en familie, hvor en ligger for døden, er de voksne 

også i sorg og magter ikke altid at tage sig tilstrækkeligt 

af børnenes sorg også. Derfor er det også vores ansvar som 

personale på hospice at være opmærksomme på børnenes 

sorg og forsøge at hjælpe dem igennem den svære tid,” si-

ger Lone Højen og fortsætter:

”Nogle familier har ikke et stærkt netværk og mangler må-

ske den støtte fra omgivelserne, som kan hjælpe den igen-

nem forløbet. I et par generationer har vi fået stadig færre 

børn – mange forældre har været enebørn og har derfor 

ikke søskende til at bakke op. Mange familier er sammen-

bragt efter skilsmisser, hvilket giver et større netværk, 

men også ofte indbyggede konflikter, som kan gøre tin-

gene vanskelige. Vi spørger altid ind til, om familien har 

nogle ressourcepersoner, den kan trække på. Det kan være 

en fjernere slægtning, en lærer eller en fodboldtræner, 

som vi kan inddrage i dialogen. Som sygeplejersker må vi 

derfor føle os frem og vurdere, hvornår vi skal skubbe lidt 

på en dialog, og hvornår vi skal trække os tilbage.

Et holdepunkt i en kaotisk tid
Vi skal også tænke på, at der ofte har været et langt syg-

domsforløb forud for indlæggelsen på hospice, så vi må 

møde hver enkelt patient og pårørende der, hvor de er i 

sorgprocessen. Vi er alid to kontaktsygeplejersker tilknyt-

tet en patient og dennes pårørende, og vi tilstræber altid 
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at gennemføre en familiesamtale. Det er en anbefaling fra 

Sundhedsstyrelsen, men det er ikke altid muligt, for det 

kræver jo, at familien vil være med. Men det kan være me-

get givende for en familie, at man hører hinandens tanker 

og følelser.

På Hospice Vendsyssel er vi åbne for, at de nærmeste på-

rørende er her så meget, som de ønsker. Men vi fraråder 

at børnene er her døgnet rundt. Det er vigtigt for dem at 

bevare en hverdag med skole og fritidsinteresser, så de har 

nogle faste holdepunkter i en situation, hvor alt er usik-

kert.”

Frygten for at glemme
En bekymring, som mange børn har givet udtryk for til 

Lone Højen og hendes kolleger, er frygten for, at de vil 

glemme deres far eller mor, når de er døde. Her har syge-

plejerskerne bl.a. en mindebog, som uddeles til børnene. 

Heri kan de – med hjælp fra en voksen – beskrive den døde 

med ord og billeder. Et tiltag, der er blevet muligt takket 

være en donation.

”Vi prøver at se, hvad der kan hjælpe det enkelte barn. I 

flere tilfælde lavede vores musikterapeut en lille seance/

koncert sammen med børnene på stuen, hvor den blev op-

taget som et varigt minde.

I andre tilfælde har vi lavet en lille mindekasse med ting 

fra forælderen. Og vi forsøger altid at få taget nogle bille-

der af samvær og aktiviteter, som børnene kan have og se 

på bagefter,” siger Lone Højen.

Omkring selve dødsfaldet er der en række ritualer, som er 

med til at skabe ro i kaos, som giver mulighed for at hand-

le. Den døde skal gøres i stand, og det skal besluttes, hvad 

den døde skal have på eller med i kisten. Og her kan man 

sagtens inddrage børnene i noget af det. De kan fx tænde 

et lys, være med til at rede den dødes hår, give en sok på 

eller hjælpe bedemanden med at skrue kistelåget på. Så 

føler børnene, at de er med i det sammen med de voksne. 

Personalet er naturligvis hele tiden opmærksomme på, 

om børnene er OK med det.

Den svære tid efter dødsfaldet
” Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe her på Hospice Vendsys-

sel, men når den døde er sunget ud herfra, ophører vores 

muligheder for at hjælpe, og ofte er det her den virkelig 

svære tid begynder – for hele familien, som skal bearbejde 

sorgen og genfinde sig selv. Vi tilbyder en opfølgningssam-

tale seks uger senere, hvor vi spørger ind til, hvordan fa-

miliens hverdag er. Under forløbet har vi informeret om 

forskellige tiltag, fx sorggrupper – også for børn. Måske er 

de allerede med i én. Det spørger vi ind til,” forklarer Lone 

Højen og konkluderer:

”Børn kan holde til rigtig meget, især når de er forberedt 

og inddraget. Jeg overraskes gang på gang over børns kapa-

citet, når omgivelserne blot støtter op.”
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De fleste finder en styrke i sig selv  
til at klare livet
Karen Haslund Andersen

Karen Haslund Andersen har været frivillig ved Hospice Vendsys-

sel siden starten for 10 år siden. Det har gjort hende klogere på 

livet og på, hvor forskelligt vi tackler livet, når det får ende.

Man bliver klogere på mange ting, når man er frivillig på 

Hospice Vendsyssel. Ikke mindst på sig selv.

Man bliver mere bevidst om at leve i nuet og mindes 

om, at livet hurtigt kan tage en anden drejning. 

Sådan sammenfatter Karen Haslund Andersen sine er-

faringer fra 10 års virke som frivillig. 10 år, hvor hun har 

lagt kræfter i stort set alle frivillig-funktioner: 

Værtinde i spisestuen både middag, eftermiddag og af-

ten, vågetjeneste, gåture med patienter, julepyntning og 

havegruppen. Plus en særlig indsats som foredragsholder 

sammen med hospiceleder Birgitte Nielsen for at udbrede 

kendskabet til hospice-filosofien.

Ingen situationer er ens
”Jeg lærer noget, hver gang jeg er her. Ingen situationer er 

ens. Det er meget lærerigt at se, hvordan sygeplejerskerne 

tackler forskellige mennesker og situationer.

Man ser også, hvor forskelligt patienter og pårørende 

tager det. De fleste finder en styrke i sig selv til at klare 

livet. Jeg har også lært meget om mig selv. Med døden så 

tæt inde på livet, må man tage stilling til ting, som man 

ikke tænker så meget over til daglig. Det gør én mere be-

vidst om de virkelige værdier i livet,” siger Karen Haslund 

Andersen.

Som eksempel nævner hun en oplevelse med en fami-

lie, som havde en lille pige med på besøg hos mormoren. 

Pigen fandt tryghed hos Karen, og da mormoren døde, vid-

ste hun ikke rigtig, om hun kunne klare at komme ind og 

se mormoren. Så fik de en lille snak om døden, om at det 

var sjælen, der havde forladt kroppen, og så var det lettere 

for pigen at håndtere.

Ellers er det mest praktiske opgaver, de frivillige tager 

sig af, som fx at dække bord og fungere som værter i spi-

sestuen.
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Giver mere, end det tager
”Vi kommer ikke på stuerne, men vi møder selvfølgelig de 

patienter, der er i stand til at spise i spisestuen. Og her kan 

der være så megen snak, latter og glæde, så man tror det er 

løgn. Og har man været med til at give det øjebliks glæde 

til et menneske, så er man selv så glad. At være frivillig 

giver langt mere, end det tager,” siger Karen Haslund An-

dersen og fortsætter:

”En dag, jeg havde været ude at gå med en patient i 

kørestol, gjorde vi ophold ved flyglet og snakkede lidt, 

selv om han med alvorlige funktionstab ikke havde meget 

sprog. 

Jeg fandt ud af, at han selv havde spillet både harmo-

nika, mundharpe og keyboard. Jeg fandt ud af, at der var 

et helt menneske inde bag de tabte funktioner. Så bliver 

man glad og forundres over, hvad der egentlig rummes i 

mennesker. Det er et stort privilegium at få indblik i men-

neskers liv.”

Hospice-ordet er ikke så farligt
Igennem nogen tid har Karen Haslund Andersen haft en 

ny rolle, nemlig at formidle budskabet om de frivilliges 

indsats på Hospice Vendsyssel. Det foregår sammen med 

hospicechef Birgitte Nielsen, der ofte holder foredrag om 

hospice-filosofien.

”Det er godt at komme ud og fortælle om det, vi gør. Så 

er hospice-ordet ikke længere så farligt. Der er stadig man-

ge fordomme om hospice, og så vil jeg gerne være med til 

at skabe større åbenhed og afmystificere begrebet. 

For mange er et hospice sidste station, men der er altså 

også nogle, der kommer hjem igen. Og frem for alt er ho-

spice ikke kun for patienten, men for hele familien, som 

får skuldrene ned, når det dygtige personale tager over 

med pleje og smertelindring.

Vi bliver altid godt modtaget, når vi er ude at holde 

foredrag. Folk vil gerne høre om hospice. 

Min del er så at fortælle, hvad vi gør som frivillige, og 

jeg plejer gerne at bruge billedet med at have gæster der-

hjemme, hvor man som værtinde dækker pænt op, skaber 

god stemning og sørger for, at alle befinder sig godt. 

Der er ingen fast opskrift på, hvordan man gør det. Man 

bruger sig selv, for man har jo ikke andre redskaber, men 

man lærer hurtigt at fornemme, hvornår man gør nytte, 

og hvornår man skal trække sig tilbage,” forklarer Karen 

Haslund Andersen.
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Ildsjæle ved en tilfældighed
Anna og Benny Frandsen

Anna og Benny Frandsen har været engageret i Hospice Vendsyssel 

i hele dets levetid. De er ildsjæle – Benny endda prisbelønnet. De 

har ydet en kæmpe indsats, men synes selv de har fået endnu mere 

tilbage. ”Det er gået under huden på os,” som de siger.

Det startede egentlig længe før, der var noget, der hed 

Hospice Vendsyssel. Benny var medlem af Y’s Mens Club 

og fik en henvendelse fra Erik Schou, der var formand for 

Kamillianergårdens Hospice i Aalborg og en af initiativta-

gerne til at få startet et hospice i Vendsyssel. Henvendelsen 

blev nu i første omgang sendt videre til Børge Jensen i Spar 

Nord, der var formand for Kræftens Bekæmpelse i Frede-

rikshavn.

Senere fik en anden af initiativtagerne, tidligere borgme-

ster Jens Chr. Larsen, gjort Anna interesseret i hospicetan-

ken, idet man manglede en koordinator til frivillige-ind-

satsen. De kendte hinanden fra Gærum Skole, og da Anna 

Frandsen netop var gået på pension, sagde hun ja til at 

bruge noget af sin energi og nyvundne fritid på den op-

gave.

En ny opgave i livet
”Jeg tog rundt og besøgte danske hospicer for at få inspira-

tion til arbejdet, og én ting blev hurtigt klar for mig: 

Hvis ikke opgaven med de frivillige bliver plejet, så hol-

der det ikke længe. 

Så jeg tog fat på opgaven med at organisere de flere og flere 

frivillige, der meldte sig til at gøre en indsats for hospice. 

Og det var godt for mig at blive involveret i arbejdet, det 

fyldte mit liv,” fortæller Anna Frandsen.
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Da en af de første frivillige, tømrermester Jens Chr. Jen-

sen, pludselig døde, var det naturligt for Benny Frandsen 

at træde til og overtage de praktiske opgaver. Der var nok 

at tage fat på, ikke mindst i forbindelse med flytningen 

fra Kastanjegården til det ny hospice på Suderbovej, hvor 

Benny både var med til at afmontere og flytte mange ting 

og var primus motor på arbejdet med at opføre et drivhus 

ved Hospice Vendsyssel.

Mange praktiske opgaver
”Der er ret mange ting, jeg har skruet på her på stedet, og 

det har givet mig mange gode samtaler med både pårø-

rende og de andre frivillige. 

Der har også været nogle pudsige opgaver, som da en af 

patienterne havde fået en kørestol med bak-alarm. Det var 

ikke så godt, for nogle troede at det var brandalarmen, så 

den måtte vi lige have slukket. Eller da jeg sammen med to 

andre frivillige var i gang med at hænge nogle store jule-

stjerner op uden for stuerne, og en patient mente, at han 

havde set ”De tre vise mænd”, en betegnelse, der hænger 

lidt ved os,” smiler Benny Frandsen og tilføjer:

”Anna var i øvrigt den første, der blev indlagt her på det ny 

hospice på Suderbovej – hun gled nemlig i et stykke løst 

afdækningspap på det ny parketgulv og brækkede armen!”
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Afklaring og taknemmelighed
Det frivillige arbejde for Hospice Vendsyssel har også haft 

stor personlig betydning for Anna og Benny Frandsen. 

Blandt andet har de fået skrevet ned, hvordan de gerne vil 

have, at deres begravelse foregår, og hvilke salmer, der skal 

synges.

”At have døden så tæt på, har givet os en taknemmelighed 

over selv at være raske, og jeg synes arbejdet som frivillige 

har forberedt os bedre på, at vi på et tidspunkt skal herfra. 

Vi har altid været afklaret med, at vi vil brændes, men nu 

har vi også skrevet ned, at vi ikke ønsker nogen blomster 

eller kranse, men gerne beløb til et velgørende formål, der 

har med mennesker at gøre,” siger Anna Frandsen.

Koordinator for frivillige
Med et naturligt organisationstalent og erfaring som sko-

leleder fik Anna Frandsen i løbet af en årrække opbygget et 

betydeligt korps af frivillige ved Hospice Vendsyssel. Både 

til værtinde-vagterne på hospice, et korps af vågekoner og 

diverse arbejdsgrupper. Som koordinator var Anna den 

daglige kontakt for de frivillige, som bortset fra en årlig 

fest ikke ser meget til hinanden, idet de arbejder enkelt-

vis på forskellige tidspunkter. En vigtig del af arbejdet var 

også at modtage og instruere nye frivillige.

”Så gjaldt det jo om at finde ind til folks kompetencer og 

give dem opgaver, som de kan løse og trives med. Det er 

vigtigt, at de frivillige er trygge ved opgaven og selv har 

glæde ved at yde en indsats. Som koordinator har der også 

været opgaver, som ikke var så sjove. Hvor jeg fx har måttet 

bede en frivillig om at stoppe. Men generelt har det været 

meget positivt,” siger Anna Frandsen.

Efterhånden som Støtteforeningen ved Hospice Vendsys-

sel voksede sig stor og økonomisk velfunderet, blev den i 

stand til at aflønne en koordinator nogle timer om ugen. 

Anna var glad for at blive aflastet med planlægning og 

vagtskemaer, for hun havde også engageret sig i mange 

andre opgaver ved Hospice Vendsyssel, bl.a. den ugentlige 

aftensang og andre arrangementer.

”Det glæder mig, at der er folk, der vil tage over. At der 

hele tiden er nye frivillige i kulissen til at tage opgaverne. 

Så kan man godt drosle lidt ned,” siger hun.

Havegruppen
Hospice Vendsyssel skiller sig ud blandt danske hospice 

ved at have en ret stor gruppe af mænd blandt de frivil-

lige. De fleste af dem er tilknyttet havegruppen, som Benny 

Frandsen står i spidsen for.

”Vi er en blandet flok, som hygger os vældig med at passe 

haven, drivhuset og gårdhaverne. Fælles for os er, at ingen 

har forstand på have, men vi får rigtig god vejledning af 

Dybvad Planteskole, og vi har et godt samarbejde med 

Kamillianergården i Aalborg, der har en helt fantastisk 

have,” siger Benny Frandsen.

Sidste år oplevede han den store ære at blive indstillet som 

årets ildsjæl og modtog 10.000 kr. fra Spar Nord Fonden til 

det frivillige arbejde ved Hospice Vendsyssel. Pengene blev 

bl.a. brugt til at anlægge nye højbede med georginer ved 

parkeringspladsen foran bygningen.

”Men det var ikke så let at få pengene brugt, for vi mød-

te så stor velvilje, og alle ville give rabat. Men så kunne vi 

jo lave flere gode ting for pengene. Der er så mange, der 

gerne vil os, og det er jo helt fantastisk.”
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Når det gør ondt i sjælen
Britta Eckhardt

Åndelig omsorg er et fokusområde for sygeplejerske Britta 

Eckhardt og kollegerne på Hospice Vendsyssel , fordi der 

ofte ligger eksistentielle og åndelige udfordringer bag de 

fysiske smerter.

Når livets afslutning nærmer sig, får sorg og angst ofte føl-

geskab af eksistentielle og religiøse overvejelser, som kan 

fylde rigtig meget for en patient på hospice – og for de på-

rørende. 

Har jeg levet mit liv rigtigt? Har jeg været et godt menne-

ske?  Findes der noget live efter døden?

På Hospice Vendsyssel er åndelig omsorg en del af plejen, 

og her er personalet meget opmærksomme på både de ek-

sistentielle/åndelige og de fysiske smerter.

Mere fokus på åndelig omsorg
”Før i tiden var der ikke samme bevidsthed omkring den 

åndelige omsorg, og da jeg arbejdede i hjemmeplejen, var 

det om ikke forbudt - så i hvert fald ikke velset, at man 

spurgte ind til eksistentielle og religiøse problemer. 

Jeg oplevede, at mange havde behov for at tale om det, og 

at det havde en god virkning for dem. At de fik ro i sindet 

efter en samtale eller en fælles bøn - men der var sjældent 

tid til det,” fortæller Britta Eckhardt og fortsætter:

”Så er det helt anderledes her på Hospice Vendsyssel, hvor 

det er en naturlig del af plejen. Der er også kommet fagligt 

fokus og accept af det. I 2017 er åndelig omsorg oven i kø-

bet blevet et forskningsområde på Syddansk Universitet, 

og vi har fået den første professor på området, Niels Chri-

stian Hvidt.”

Ikke et spørgsmål om trosretning
Britta Eckhardt er selv et troende menneske, men den ene 

eller anden religion er ikke afgørende for at yde åndelig 

omsorg. De store spørgsmål i livet opstår, uanset hvilken 

religion man har. Som sygeplejerske går hun ind i samta-

lerne med åbent sind.
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”Jeg havde en patient, en ung kvinde, som var buddhist, 

og så måtte jeg jo sætte mig lidt ind i den religion og dens 

ritualer for at kunne møde hende, der hvor hun var. Og det 

var ingen hindring for, at vi kunne bede sammen og hun 

kunne få ro i sindet,” siger Britta Eckhardt.

Hun er en smule overrasket over, hvor mange patienter 

der gerne vil, at der bliver bedt en bøn sammen med dem. 

Det er ofte i aften- og nattevagten, hvor patienter kan ligge 

søvnløse og tumle med tankemylder og svære spørgsmål. 

Så kan det ikke altid vente, til hospicepræsten kommer 

næste gang.

”En aften, jeg kom ind til en af mine patienter og spurgte, 

om der var noget, hun trængte til, svarede hun: ”Jeg træn-

ger til Gud.” Så satte jeg mig hos hende, og vi bad en bøn 

sammen.

Derefter fandt vi en CD med nogle salmer, som vi lyttede 

til sammen med hendes mand. 

Patienten blev rolig og fik sovet lidt igen. Jeg kunne have 

henvist til præsten næste dag, men jeg er glad for, at jeg 

ikke nøjedes med at gøre det, for patienten døde tidligt 

om morgenen. I et brev nogen tid senere, fortalte hendes 

mand, at den stund og bønnen og salmerne også havde 

haft stor betydning for ham,” siger Britta Eckhardt.

Alle har eksistentielle behov
Også mennesker der er ateister, eller kun har et overfladisk 

forhold til tro og religion, kan have brug for åndelig om-

sorg, ikke mindst når de ved, at døden er nært forestående. 

Professor Hvidt har udtrykt det således: ”Der er ingen atei-

ster i et fly, der styrter ned”.

”Jeg havde en patient, som ikke var meget talende. Så fik 

jeg øje på et guldkors, han havde om halsen, og spurgte 

ind til, hvor han havde det fra, og hvad det betød for ham. 

Han fortalte så, at han havde været baptistspejder som 

ung, men var kommet væk fra kirken og troen. Jeg spurgte, 

om han bad til Gud og om vi skulle bede sammen.

Hans svar var: ”Det må du gerne, men kan du ikke gøre det 

for dig selv,” og så trak jeg mig selvfølgelig tilbage. Jeg spe-

kulerede meget over reaktionen og var bange for, at jeg var 

gået for vidt, men dagen efter spurgte han: ”Står dit tilbud 

stadig ved magt?” Så var jeg glad for, at jeg havde spurgt.”

”I den åndelige omsorg er mødet, nærværet og opmærk-

somheden de vigtigste elementer.

Som sygeplejerske skal man have modet til at gå ind i et 

rum fyldt med lidelse, angst og fortvivlelse med en vilje 

til at lytte og være nærværende. I dette rum gælder det om 

at give patienten mulighed for at udfolde sin egen tro og 

livssyn, men også om uopfordret at tage de eksistentielle 

og religiøse emner op. 

Man skal kunne rumme patientens eventuelle angst, tvivl 

og fortvivlelse. Alle her på Hospice Vendsyssel kan tale om 

de eksistentielle spørgsmål, men vi gør det forskelligt, for 

vi er forskellige som mennesker, og i den åndelige omsorg 

bruger man først og fremmest sig selv,” siger Britta Eck-

hardt.
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At bevidne det levede liv  
igennem livsfortælling
Hospicesygeplejerske Maria Lindgaard

Hospicesygeplejerske Maria Lindgaard fortæller om det første års 

erfaringer med livsfortællinger, der kan hjælpe patienter til at se 

den røde tråd i deres liv og give tanker og drømme videre til deres 

nærmeste.

Livsfortælling er et nyt tilbud, som indgår i paletten af pal-

liative tiltag, til patienter på Hospice Vendsyssel. Mange 

patienter kan have et ønske om, at nedfælde ord og tanker 

til sine nærmeste.

Udfordringen kan ofte være, at kræfterne ikke er til det. 

Her kan tilbud om livsfortælling hjælpe, da det er en me-

tode, hvor hospicesygeplejersken i hendes spørgsmål kan 

guide patienten til at italesætte tanker, håb og drømme. 

Det kan være en proces, der kan give klarhed i tankemylde-

ret. At der har været en rød tråd igennem livet. 

Hospicesygeplejerske Maria Lindgaard oplever vidt for-

skellige forløb, i de livsfortællinger - hun sammen med pa-

tienter har udarbejdet. 

Vi kommer alle med noget forskelligt, båret af de livser-

faringer vi har. Det der er særligt ved Livsfortælling er, at 

det kan være en proces, der kan medvirke til en sjælelig 

lindring og styrke patientens identitet.

En fortrolig proces
Livsfortælling er en metode, der består af et interview og 

en række samtaler mellem patienten og sygeplejersken. 

Interviewet bliver optaget på diktafon og skrevet ud, hvor-

efter sygeplejersken redigerer fortællingen i dialog med 

patienten. 

Det er vigtigt, at det er patientens egen stemme, der mær-

kes i teksten. Til sidst bliver fortællingen læst op for patien-

ten og udleveret i det antal eksemplarer, der skal bruges. 

Det er en fortrolig proces, og patienten bestemmer selv, 

hvem der skal se fortællingen.
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”Der sker meget i sådan en proces. Patienten får sat ord på 

det levede liv og relationer, drømme, håb, følelser og vær-

dier bliver meget tydelige for patienten i processen. 

Det er en stærk oplevelse, når de til sidst får livsfortællin-

gen læst op. Patienten bliver styrket i sin egen identitet, 

mange føler stolthed over sin livsfortælling, og processen 

kan have en forløsende effekt,” forklarer Maria Lindgaard 

og fortsætter:

”Sygdom og diagnose fylder ofte overskyggende meget, for 

de patienter vi modtager på hospice. I vores tilgang og også 

i arbejdet med livsfortælling vil vi gerne styrke det enkelte 

menneske. 

Fremhæve værdier og gøre dem synlige. Patienten oplever 

derved, at der er andet end sygdom og funktionstab, og det 

kan have en helende virkning. Men det er også en skrøbe-

lig proces, for patienten er ofte meget syg og afkræftet.”

Livsfortælling er i tråd med hospicefilosofien
Maria Lindgaard er glad for at arbejde med livsfortællin-

ger, som hun mener understøtter hele hospicefilosofien og 

stedets tilgang til mennesket – en bekræftelse af den syges 

værdi som menneske. Det giver hende stor arbejdsglæde.

”Vi har alle årene brugt elementer fra metoden i Livsfor-

tælling. Vi spørger ind til patientens livsforløb og relatio-

ner. Det er de værdier, vi tager afsæt i i vores tilgang og 

pleje.

Derfor mener jeg, at livsfortælling som metode bekræfter, 

hvad hospice går ud på. Hospice er ikke blot et sted, man 

kommer for at dø. Det er så meget mere, bl.a. en bekræf-

telse af det levede liv,” siger Maria Lindgaard.

Et arbejdsvilkår
At arbejde med livsfortællinger gør også noget ved Maria 

selv. Som hospicesygeplejerske kommer hun tæt på men-

nesker, med livsfortælling kommer hun endnu tættere på, 

og det opfatter hun som et privilegium. Det giver hende en 

stor bevidsthed omkring livet og måden, hun lever det på. 

Relationer og prioriteringer.

”Selvfølgelig er det også hårdt, for man bruger jo sig 

selv, og det slider. Samtidig er det meget livsbekræftende 

at arbejde på hospice. Over årene er jeg blevet mere bevidst 

om, at det slider -  og at det er et arbejdsvilkår.

Når det er sagt, er det også et arbejde jeg ikke vil und-

være,” fastslår Maria Lindgaard.

Maria Lindgaard har været sygeplejerske på Hospice 

Vendsyssel i 9 år, og hun oplever et hus i stadig udvikling. 

Med en ledelse og et personale, der griber de muligheder 

der er, for at gøre det endnu bedre. Som fx metoden Livs-

fortælling. 

”Det giver mig stor arbejdsglæde, at arbejde i et hus  - 

hvor udgangspunktet og kerne er og igennem årene altid 

har været den samme- Det enkelte menneske,” udtaler Ma-

ria Lindgaard afslutningsvis. 
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10 års jubilæum giver anledning til tak
Birgitte Nielsen, hospicechef

I dagligdagen modtager personale og frivillige tak for de-

res indsats for patienterne og de pårørende på mange for-

skellige måder. Anerkendelse, gaver og ros er med til at 

vise deres taknemmelighed.

På vegne af personalet vil jeg gerne takke alle familier 

vi kommer i berøring.

Tak for tilliden og støtten til vores arbejde.

I lader os tage vare på det vigtigste I har – nemlig den 

syge i familien. Tillid vi skal gøre os fortjent til hver dag.

Tak til bestyrelsen for Hospice Vendsyssel samt besty-

relsen for Støtteforeningen for støtte og opbakning i alle 

sammenhænge. 

Alle indsamlinger og donationer til Hospice Vendsyssel 

giver os mulighed for forkælelse af patienter, pårørende, 

personale og frivillige.

Derfor skal der lyde en stor tak for alle donationer gen-

nem årene – de gør en stor forskel.
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