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Et nyt hospice – kan man ønske sig mere?

Birgitte Nielsen, hospicechef

Sommeren 2013 bød på utallige udfordringer for ansatte,
frivillige og bestyrelsesmedlemmer i såvel støtteforening
som hospicebestyrelse.
2000 m2 pragtfulde rammer for det nye hospice stod
klart og blev indviet i slutningen af august.
Utallige borgere fra nær og fjern, støttemedlemmer, patienter og pårørende og nye naboer kom på besøg.
Politi og hjemmeværn måtte hjælpe med at dirigere trafikken og besøgende slog sig ned i drivhuset og på legepladsen i ventetiden – indtil dørene åbnede sig. I dagene
op til indvielsen var der utallige biler, som lige var inde og
runde vores parkeringsplads – ventetiden var lang.
Næppe havde Regionrådsformand Ulla Astmann holdt
åbningstalen før gæsterne strømmede ind.
Vi oplevede en fest i 3 dage og såvel personale som frivillige sled i det for at alle skulle få en god oplevelse af huset
sammen med information og vejledning undervejs. Et dejligt teamwork at deltage i.

Når festen har lagt sig – beskriver sygeplejerske Katrine
Maigaard Jensen på side 10 hvordan det er at være ny hospicesygeplejerske i en helt ny bygning og ny organisation.
Hvad kan man ønske sig, når byggeriet er lykkedes og
dagligdagen igen fungerer med patientens behov som det
absolutte fokus?
Fokus for den lindrende indsats er først og fremmest at
yde en tværfaglig indsats for patient og pårørende med absolut tillid imellem aktørerne.
Hospicelæge Poul Christensen beskriver på side 6 vigtigheden af tillid, som et fundament for indsatsen og alt
hvad der sker på hospice.
Han beskriver nøje, hvordan fokus på patienten og de
pårørendes ”rejse” gennem behandlingsverdenen med
håb og fortvivlelse i forhold til helbredelse, er en væsentlig del af deres forhistorie før de kommer til indlæggelse
på hospice.
Netop det der ligger før tiden på hospice, er en væsentlig
del af deres erfaringer, som altid præger det de står overfor
nu – nemlig den sidste del af et uhelbredeligt sygdomsforløb.
Nu hvor rammerne på hospice er blevet optimale ønsker
vi at fokusere på indsatsen for patienten og de pårørende
fuldt og helt igen, samt på personalet og de frivilliges muligheder for at arbejde i dette felt, udvikle sig og stå stærkere til alle tider.
Vi er som ledelse fuldt bevidste om, at uden personalets
velbefindende og muligheder for vækst og udvikling har
hospice ikke de optimale muligheder for indsatsen for de
syge og de pårørende.
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Derfor skal vi passe godt på hinanden og skabe vækst
og muligheder med god supervision, nøje planlægning og
muligheder for faglig og personlig vækst for alle.
Nye tiltag i fremtiden for personalet er, at skabe mulighed for de efterladtes muligheder efter patientens død.
Hvordan gør vi det muligt, at de efterladte kan styrkes til
den tid de går i møde.
Vi vil gerne tilbyde rammerne og fællesskabet til de efterladte, som måtte ønske at deltage i netværk med andre
efterladte, personale og frivillige. En mulighed for at komme i en netværkscafé hver 14. dag og møde ligestillede i
forhold til at have mistet på hospice.

Her kan forskellige emner tages op, men den efterladte
kan også få muligheden for at spejle sig i andres erfaringer
og dele det, der lykkes eller det der måtte være svært.
Desuden starter vi kurser for personalet i boenheder,
plejehjem og på sygehuset i netop de områder vi ved noget
om – nemlig lindring og plejen til den døende.
Vi ønsker at hjælpe andre faggrupper til at gøre det endnu bedre for borgere, som skal dø i eget hjem, på aflastningspladser, plejehjem, boenhed eller på sygehuset.
Kun ca. 5% afslutter livet på hospice – derfor ville det
være dejligt at kunne dele viden med alle de, som har ansvaret for størstedelen af dødsfald.
En opgave vi glæder os til at tage fat på.
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Til minde om Claus

Levende hænder
Tungt er dit åndedrag
tungt og vi erkender
livet skal slutte så ungt
men vi tror, du falder i levende hænder.

Udenfor alle ord
og de tanker vi sender
afgrunden er så stor
men vi tror, du falder i levende hænder.

Tæt på dit sidste minut
dine muskler spænder
alle kan se det er slut
men vi tror, du falder i levende hænder.

Stumme og bange fordi
dit livslys forbrænder
om lidt er det hele forbi
men vi tror, du falder i levende hænder.
Johannes Møllehave 1990

Ingen kan nå dig mer
her står dine venner
hjælpeløst ser vi det sker
men vi tror, du falder i levende hænder.
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Den første samtale
Patientens baggrund:
Mentalt har de fleste patienter og pårørende været gennem
et forløb med et sammensurium af belastende følelser og
oplevelser. Oftest er forløbet i forbindelse med diagnose og
udredning startet med bekymring og krise, og herefter et
forløb med elementer af bl.a. angst, håb, sorg, håbløshed,
ofte også svigt og en følelse af at være opgivet.

Poul Christensen, hospicelæge
Efter mange år i sygehusvæsenet og efterhånden også en
del år på hospice er det min erfaring, at den første kontakt,
som patient/pårørende har med dem, der fremtidigt skal
forestå pleje og behandling, næsten ikke kan overvurderes.
Jeg oplever, at den første samtale næsten altid er afgørende for det, som langt de fleste patienter og pårørende
oplever som noget af det allervæsentligste: Tillid.
Jeg vil derfor reflektere over og informere lidt om nogle
af de elementer, som jeg synes er afgørende som baggrund
for samtalen og dens forløb. Min beskrivelse er helt subjektiv, men jeg tror, at meget af det kan være gældende i en
hvilken som helst behandlingsrelation og dermed også for
kontakten med andre faggrupper end læger.
På hospice gælder det, at langt de fleste patienter har en
uhelbredelig kræftsygdom. Det er vigtigt at have blik og
øre for den kortere eller længere ”rejse”, patient og pårørende har haft gennem behandlingssystemet, at være åben
for deres oplevelse af forløbet, og hvad det er, der aktuelt
fylder mest hos dem.

Fysisk har forløbet oftest været hårdt på grund af mange
mulige symptomer og funktionsbegrænsninger undervejs.
Det gælder både det, der har været betinget af sygdommen
i sig selv, og det, som behandlingsforløbet har medført inklusive bivirkninger til den medicinske behandling.
Socialt er man overordnet altid ramt af en oplevelse af at
have tabt en del af sin identitet og værdighed og ikke at
kunne det, som man plejede og var god til.
Man har måske måttet opgive sit arbejde med deraf følgende økonomiske problemer eller bekymringer. Det er lidelsesfuldt at opleve kroppens forfald og det, at man bliver
afhængig af andres pasning og pleje. Det er sorgfyldt ikke
at kunne opfylde den rolle i familien, man plejede at have,
og man bliver meget bekymret for fremtiden, både på egne
vegne og tit mest i forhold til fremtiden for ægtefællen eller den nærmeste familie i øvrigt.

Samtalens forløb:
Ud over denne nødvendige, empatiske basisindstilling er
det vigtigt at sikre sig, at de fysiske og tidsmæssige rammer for en god førstesamtale er i orden. Det er naturligvis
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en forudsætning for et godt samtaleforløb, at patienten
siddende eller liggende er lejret på den ønskede og mest
behagelige måde og i øjenhøjde med samtalepartneren.
Samtalen her på Hospice Vendsyssel vil altid foregå på
patientens fremtidige stue, og det, føler vi, kan ikke være
bedre eller mere indbydende.
Det er vigtigt at signalere ro, nærvær, vilje til at lytte,
og at der er den nødvendige tid. Ligeledes er det efter mit
skøn vigtigt at fortælle, at man har brugt den nødvendige
tid på at orientere sig om de væsentligste tilgængelige oplysninger om sygdoms- og behandlingsforløb. Detaljerne i
forløbet har vi som udgangspunkt ikke behov for at have
kendskab til, men er der hos patient eller pårørende detaljer i forløbet eller bestemte episoder, som fylder meget,
og som de har behov for at berette om, skal vi naturligvis
være klar til at lytte og eventuelt kommentere.
Endelig er det min oplevelse, at det absolut er en fordel,
hvis der ved den første samtale er ægtefælle eller andre
nærmeste pårørende til stede, dels for at sikre tilstrækkelig forhistorie og konkrete oplysninger, dels for at patient
og pårørende har fået de samme oplysninger fra os, herunder også eventuelle aftalte behandlingsændringer.
Med hensyn til selve samtalens forløb er det min erfaring,
at det bedste er at starte med, at patienten – afhængig
af hvad almentilstanden tillader og om nødvendigt suppleret af de pårørende – fortæller, hvad det er, der fylder
mest, og hvad det er, de tror og håber, vi kan hjælpe med.

Det er vigtigt, at patient og pårørende ikke føler sig
noget stillet i udsigt, som vi på forhånd ved, vi ikke kan
opfylde. Det er efter min mening også vigtigt systematisk
at spørge ind til andre symptomer og funktioner end det,
patienten selv omtaler. Tit viser det sig at afdække nogle
symptomer eller problemer, som vi kan afhjælpe, men
som patienten naturligt nok ikke lige havde tænkt på. Hvis
man ikke har kendskab til hospiceverdenen, vil de fleste
blive overraskede over, hvor omfattende det tværfaglige,
lindrende behandlingstilbud og mulighederne egentlig er.
Ud over de mange forskellige lindrende behandlingsmuligheder er det vigtigt at præcisere vores ambition om den
bedst mulige pleje og omsorg, og at det i allerhøjeste grad
også gælder omsorgen for de pårørende.
Som afslutning på den første samtale er det altid en god
idé at spørge patient og pårørende, om der er noget vigtigt,
vi ikke har nået i samtalen, og at resumere de eventuelle
aftaler om behandlingsændringer, der er lavet undervejs i
samtalens forløb.
Der kan naturligvis ikke laves en ”kogebog” for en god første hospicesamtale, og det er klart, at ikke alle elementer af
ovenstående nødvendigvis skal indgå i samtalen med den
enkelte patient/familie, men det er min oplevelse, at hvis
patient og pårørende bliver mødt med den baggrund og
holdning, der er forsøgt beskrevet, vil grunden være lagt
til et godt og tillidsfuldt samarbejde og behandlingsforløb
– også selv om det i sagens natur på hospice hyppigst vil
handle om den allersidste smertelige tid, hvor patient og
pårørende skal give slip på hinanden.

Med udgangspunkt i det er det så hospicepersonalets opgave realistisk og ærligt at fortælle, hvad vores styrker og
kompetencer er på hospice.
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Til minde om Heidi

Larver og guldsmede
– om at forklare død for børn
I et stille vandhul – nede under vandet – levede en flok
larver. De levede lykkeligt dernede langt væk fra solen. I
mange måneder havde de meget travlt, mens de piskede
rundt i det bløde mudder på bunden af vandhullet.
De lagde mærke til, at en af larverne engang imellem så
ud til at tabe interessen for de andre. Mens den klyngede
sig til stilken på en åkande, forsvandt den ganske langsomt ud af syne, og de så den aldrig mere. ”Se”, sagde en

larve til en anden larve. ”En af de andre larver klatrer op af
åkandens stilk: Hvor tror, du, hun skal hen?”
Den bevægede sig langsomt opad og opad. Mens de andre kiggede, forsvandt larven ude af syne. Dens venner
ventede og ventede, men den kom ikke tilbage. ”Det var da
mærkeligt!”, sagde den ene larve til den anden.
”Tror du ikke, hun var glad for at være her?”, spurgte en
anden larve.
”Hvor tror du, hun gik hen?”, undrede en tredje sig. Men
ingen af dem havde noget svar. De var meget forbløffede.
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Til sidst kaldte en af larve-lederne alle larverne sammen.
”Jeg har en idé. Den næste af os, der klatrer op af åkandestilken må love at komme tilbage og fortælle de andre,
hvor han eller hun gik hen og hvorfor?” ”Det lover vi”,
sagde de alle sammen højtideligt.
En forårsdag ikke længe efter opdagede den larve-leder,
der havde foreslået planen, at han selv var på vej op ad
stilken. Opad og opad gik det. Og før han egentlig forstod,
hvad der skete, var han brudt gennem vandets overflade
og lå på det brede, grønne åkandeblad. Da han kom til
sig selv så han sig omkring med forbavselse. Han kunne
ikke tro, hvad han så. Der var sket en forvandling af hans
gamle krop som forskrækkede ham meget. Hans bevægelser afslørede, at han havde fire sølvvinger og en lang hale.
Selvom han kæmpede imod, følte han trang til at bevæge
sine vinger.
Varmen fra solen tørrede fugten af hans nye krop. Han
bevægede igen sine vinger og pludselig opdagede han, at
han var ovenover vandet.
Han var blevet til en guldsmed.
Han steg og sank i store cirkelbevægelser, mens han fløj
gennem luften. Han følte sig munter og glad i de nye omgivelser.
Indimellem landede den ny guldsmed lykkeligt på et
blad for at hvile sig. Mens han hvilede sig, så han ned mod

bunden af vandhullet. Han var lige ovenover sine gamle
venner, larverne. Der var de – piskede rundt lige som han
selv havde gjort det indtil for nylig. Guldsmeden huskede,
hvad de havde lovet hinanden: At den næste, der klatrede
opad stilken skulle komme tilbage og fortælle, hvor han
eller hun tog hen og hvorfor.
Uden at tænke sig om styrtede guldsmeden sig ned mod
vandet. Pludselig ramte han overfladen og blev ligesom
skubbet væk.
Nu da han var guldsmed, kunne han ikke længere komme ned i vandet. ”Jeg kan ikke komme tilbage”, sagde han
nedslået.
”I det mindste prøvede jeg, men jeg kan ikke holde mit
løfte”
Selv hvis jeg kunne komme tilbage, ville ingen af larverne genkende mig i min nye krop.
Jeg tror, jeg bliver nødt til at vente, indtil de også bliver
til guldsmede.
Så vil de forstå, hvad der skete med mig, og hvor jeg tog
hen!
Og guldsmeden fløj lykkeligt af sted ind i dens nye verden af sol og luft.
Doris Stickney, Larver og guldsmede,
om at forklare død for børn, Unitas 1999
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Sygeplejerske – i dette nye felt

Katrine Maigaard Jensen,
hospicesygeplejerske
Jeg blev ansat den 1.8.2013 og har nu arbejdet på Hospice
Vendsyssel i 8 måneder.
Jeg blev uddannet som sygeplejerske i år 2002 og har siden da arbejdet som hjemmesygeplejerske. Et job jeg altid
har været meget glad for. At blive inviteret ind i folks eget
hjem er noget helt specielt.
I disse år har jeg indhentet en del erfaring i at arbejde
med og være sammen med mennesker, som er blevet alvorligt syge eller er døende. Jeg har været med til at drage omsorg for og pleje mange døende mennesker og ikke mindst
draget omsorg for deres pårørende. Som årene er gået er
vilkårene for hjemmesygeplejersker blevet forringet. Der
er ikke altid tid og ressourcer til at give sig den tid og ro til
at drage omsorg for den syge og dennes pårørende.
Da jeg så stillingsopslaget fra Hospice Vendsyssel tænkte
jeg, at det er lige mig. At få lov til at arbejde et sted, hvor
lindrende omsorg og pleje bliver prioriteret meget højt, og
hvor der er tid og ro til at sidde og snakke eller bare holde
i hånd, ville være en drømmearbejdsplads for mig.

Alle fortjener at have det så godt som muligt den sidste
tid de lever og få en smuk afslutning på livet. Og de efterladte skal opleve, at der både bliver draget omsorg for deres syge pårørende og ikke mindst dem selv i den svære tid.
Vi var 5 nye sygeplejersker, som blev ansat den 1.8.2013.
Der var sammensat et flot velkomstprogram for os. Vi
havde 14 introduktionsdage, hvor de erfarne hospicesygeplejersker og læger underviste os i vigtige emner såsom
symptombehandling, terminal delir, åndelig og eksistentiel omsorg, lindrende fysioterapi, omsorg for børn og meget mere. Vi sluttede af med 2 ”praktikdage” på Kamilia
nerGaardens Hospice i Ålborg.
Nu glædede jeg mig til at komme rigtigt i gang med at
arbejde i dette nye felt. Samtidigt glædede jeg mig til at
komme til at arbejde i disse fantastiske og flotte rammer,
som det nye Hospice Vendsyssel jo er.
Det blev en hård start.
Alle skulle finde sig til rette i det nye flotte hus. Der blev
gået mange ekstra skridt for at finde ud af, hvor tingene
lå. Nye som ”gamle” hospicesygeplejersker var lidt frustrerede. Der var mange fejl og mangler i huset som gjorde
hverdagen besværlig for os ansatte. Disse er heldigvis blevet udbedret og vi har fundet vores plads i det nye hus. Nu
har den rigtige ”hospiceånd” fundet vej fra Arenfeldtsgade
til Suderbovej.
Hele tankegangen i det palliative felt, altså lindring såvel fysisk som psykisk, samt at man som sygeplejerske varetager helhedsplejen af patienten tiltaler mig meget.
Det er meget givende, spændende og meningsfyldt.
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At et andet menneske viser mig tillid og er tryg ved,
at jeg vil hans bedste samt, at jeg forsøger at lindre hans
symptomer så godt som muligt, er meget givende.
Den taknemmelighed som de pårørende ofte giver udtryk for, er helt fantastisk. Følelsen af at have gjort en forskel, både for patienten og dennes pårørende, giver mig en
helt fantastisk følelse indeni.
Mange har spurgt mig, om ikke det er hårdt at arbejde
på et hospice. Selvfølgelig kan det til tider være hårdt.
Der kan eksempelvis være nogle familier med små børn,
hvor enten mor eller far skal dø. I disse situationer kan jeg
selvfølgelig ikke lade være med at tænke på, hvis det var
mine egne 4 små piger, som skulle undvære sin mor eller
far. Kunsten er at kunne holde sig professionel. Det er helt

okay at fælde en lille tåre, og vise, at man jo kun er et menneske med følelser inde bagved kitlen.
Jeg har aldrig fortrudt at blive ansat på Hospice Vendsyssel. Det er en helt fantastisk arbejdsplads. Alle såsom
ledelsen, sygeplejerskerne, fysioterapeuterne, lægerne, sekretæren, køkkenpersonalet, pedellen og ikke mindst de
frivillige er så omsorgsfulde.
Det er med stor stolthed og glæde at jeg har fået lov til at
blive en del af dette fantastiske Hospice Vendsyssel.
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Specialududdannelse i kræftsygepleje

Ekstern praktik på Hospice
Vendsyssel, Sygeplejerske
Ulla Schlie, Sygehus Vendsyssel
Hjørring

Jeg har nu været i praktik som sygeplejerske på Hospice
Vendsyssel i en uge. Jeg har fået indblik i, hvordan arbejdsdage på hospice foregår. Jeg har mødt patienter med forskellige kræftsygdomme, behandlinger og sygehistorier.
Patienter i forskellige aldersgrupper, med hver deres livshistorie og med forskellige oplevelser af livskvalitet.
Jeg har fulgt 2 forskellige sygeplejersker i deres daglige arbejde og har fået indsigt i hvordan den lindrende (palliative) pleje planlægges og udføres. Jeg har været med til at
diskutere problemstillinger og planlægge i et tværfagligt
forum med henblik på at give patienten og de pårørende
oplevelse af bedst mulig lindring og livskvalitet.
Jeg har fået indsigt i patientforløb, hvor opholdet på hospice er til livets afslutning samt i tilfælde, hvor indlæggelsen er en periode for lindring af symptomer og derefter
udskrivelse.

Der udvises stor respekt for den enkelte patients liv og
ligeledes for de pårørende. Der bliver taget udgangspunkt
i hver enkelt patients behov, ønsker og ressourcer ved alle
tiltag i plejen.
Det har optaget mig meget at se, hvorledes der bliver udvist interesse for de pårørende, såvel børn som voksne. Det
er spændende og egentlig bevægende at se den indsats, der
gøres for at de efterladte får mulighed for at leve et godt
og meningsfyldt liv – på trods af at skulle miste en nær
pårørende – og de ”rustes” til at leve med at have mistet.
Dagligdagen og plejen er præget af ro, nærvær, tid, omsorg
og accept af den enkelte. Værdier som også kommer til udtryk i plejen. Der er en udsøgt ro og oplevelse af tryghed.
Der er lagt vægt på sansernes betydning for velvære. Her
oplever jeg specielt forskellige dufte i form af både diverse
olier og blomster, men også bare duften fra køkkenet, som
er centralt placeret i hospice.
Indretningen af de enkelte rum samt fællesrum er farverige og indbydende. Lyset kommer ind overalt – også i
form af udsigten over havet. Stearinlys hygger overalt og
udstråler varme – alt sammen noget der gør, at patienter
og pårørende føler sig velkomne og betydningsfulde i en
svær tid. Det har virkelig været en stor oplevelse for mig
at se, høre og føle hvordan disse elementer virker beroligende på patienterne.
Der er meget fokus på ernæring, da mange af patienterne er småtspisende, forkvalmet og plaget af opkastninger.
Der er rigtig mange tilbud til disse patienter og en mulig-
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hed for, at de kan ønske det, de gerne vil spise. Personalet
er meget opmærksomme på kostens betydning for patientens velvære – og de mange muligheder og det fælles fokus
betyder, at patienterne faktisk gerne vil forsøge med mad
igen.
Det tværfaglige samarbejde i den lindrende pleje er meget
spændende og inspirerende. Det er fantastisk at opleve,
hvor stor betydning det for patientens velbefindende, at
samarbejdet prioriteres tværfagligt.
Det betyder, at sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, socialrådgiver, psykolog, præst og musikterapeut, frivillige,
køkkenpersonale og serviceassistenter alle bidrager aktivt
med det bedste fra deres område for at hjælpe patient og
pårørende bedst muligt.
Det bliver meget tydeligt, at det er det tværfaglige samarbejde som set på helt nært hold gør indsatsen på hospice
helt speciel for patienten.
Jeg har haft fornøjelsen af at deltage i en seance med
musikterapeuten og har set hvorledes patienten bliver
afslappet og oplever en form for forløsning, så de kan
rumme flere af de følelser som måske har været gemt i
anspændtheden. Et meget spændende tiltag.
I forhold til min egen hverdag på sygehuset har jeg fundet
redskaber, som kan implementeres i vores afdeling fx ved
overflytning af patienter til hospice. Jeg har spurgt ind til,
om der er mangler i de informationer vi medsender fra
afdelingen. Sammen med personalet har jeg fundet frem
til, hvordan vi kan give sufficiente informationer – i form
af sygeplejebrev vedlagt medicinskema. Det påtænker jeg
at introducere for leder og vejleder mhp muligheden for at
få udarbejdet nye skemaer.

For at forbedre den sygeplejefaglige indsats i vores hospitalsafdeling for kræftpatienterne har jeg spurgt meget
ind til, om vi har muligheden for at øge indsatsen på nogle
områder, som hospice oplever patienten har brug for. Alle
har gjort opmærksom på gener/symptomer i forbindelse
med obstipation/forstoppelse, som et betragteligt problem.
Dette problem har en stor betydning for den svækkede patient og vi kan tage oplysningerne seriøst og arbejde på at
forbedre indsatsen vedrørende forstoppelse.
I forhold til målene på min videreuddannelse til kræftsygeplejerske skal jeg undervise kolleger og har besluttet, at
det kunne dreje sig om forebyggelse af forstoppelse hos
den alvorligt syge patient. Hvis jeg kan være medvirkende
til at oplyse om vigtigheden af at forbedre indsatsen overfor dette kan vi give patienterne en bedre pleje og omsorg.
Jeg har oplevet et meget stort engagement hos personalet på hospice og en meget stor faglighed. Det prioriteres,
at personalet deltager i kurser og uddannelser for hele tiden at udvikle de faglige kompetencer.
Ligeledes har jeg oplevet frivillige fra støtteforeningen Kamillus – et helt enestående tiltag, som virkelig er noget
der udviser reel og ærlig omsorg for alle i huset. Jeg kunne
ønske mig et tiltag på sygehuset med frivillige – til at opmuntre og hygge om de indlagte patienter, der mødes af
travle medarbejdere på sygehuset.
Jeg har virkelig haft en interessant uge på hospice og er
blevet meget bevidst om, hvor meget tid til den enkelte,
ro og nærvær har betydning for den enkelte patients oplevelse af livskvalitet på trods af situationens alvor.
Jeg er meget motiveret for den lindrende indsats og glæder mig til at give mine kolleger indsigt i dette område når
jeg kommer tilbage på sygehuset igen.
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Hospice Vendsyssel
Patienter indlagt på Hospice Vendsyssel i tiden 1. januar - 31. december 2013

I hele perioden har der været indlagt 142 patienter på Hospice Vendsyssel.
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Belægningsprocenten fra 1.1 til 14.8.2013 med 6 døgnpladser udgør 83,5 %
Belægningsprocenten fra 19.8 til 31.12.2013 med 9 døgnpladser udgør 87 %

De 142 patienter har været indlagt fra 1 til 64 døgn, sammenlagt 2.189 plejedøgn, hvilket svarer til en gennemsnitlig indlæggelsestid på 15,4 døgn.
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Af de 142 patienter er:

Aldersspredningen hos de 142 patienter er fra 23 år til 91
år. Gennemsnitsalderen er 67 år.
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95 patienter døde på Hospice Vendsyssel. Tilstede ved dødslejet hos:

Opfølgning hos de efterladte pårørende:
Pårørende til 71 har ønsket opfølgning tre uger/tre mdr.
efter patientens dødsfald ~ 74,7 %
Pårørende til 24 har ikke ønsket opfølgning tre uger/tre
mdr. efter patientens dødsfald ~ 25,3 %
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Tanker fra en pårørende
Merete Svenningsen (februar 2013)

C. Jinarajadasa skriver følgende:
Man skal, også når man er træt af livet, alligevel være rede til at leve,
hvis det kan være til lidt glæde for nogen.
Sikke dog en mærkelig indledning, tænker mange måske,
men dog er der en tanke bag det, som jeg håber kommer
frem ved denne lille artikel til Hospice Vendsyssels Årsberetning.
Forvirret, udmattet, ulykkelig og usikker ankom vi, min
mand, min datter og jeg til Hospice Vendsyssel i Frederikshavn tirsdag formiddag den 12.02.13.
Vores mand og far, kunne ikke mere, havde kæmpet tappert i 21⁄2 år, og jeg måtte se i øjnene, at vores 42 år lange
ægteskab snart var forbi. Vi havde klaret alt selv indtil da,
havde ikke haft hjemmeplejen ind over hjemme, men blot
en fantastisk palliativ sygeplejerske, en god læge og et
godt sygehusvæsen, og tak for det.
Jeg havde influenza og vores datter var i hast ankommet
fra København mandag aften. Vores far var kommet på Sygehuset i Hjørring mandag formiddag og til alt held, for
os, var der plads på Hospice tirsdag formiddag, og var vi
nu trygge ved det?
Nej, ikke helt, men jeg skal love for, at det blev vi.
Aldrig nogensinde glemmer jeg den ro og harmoni, der

mødte os i samme øjeblik, vi ankom. Lynhurtigt faldt vi
alle tre til ro, og før vi fik set os om, stod der en kok, med
rigtig kokkehue, og bød min mand velkommen og forhørte
sig om, hvad han kunne tænke sig at spise, alt kunne simpelthen fremskaffes og laves. Jamen, det var dog fantastisk.
Mine skuldre sank ned, og lidt efter lidt gav jeg ansvaret
fra mig til det helt fantastisk søde personale, som var om
os, som en usynlig engel, der vogtede på os alle i døgnets
24 timer, og øjeblikkelig kom, hvis de fornemmede den
mindste brug for hjælp, men også havde stor, stor respekt
for den afsked vi stod overfor.
Forvirringen og usikkerheden fortog sig, og torsdag morgen kørte jeg min datter til lufthavnen, med den besked,
at hun ville komme omgående, hvis og når, der blev kaldt.
Vi ville ikke se realiteterne i øjnene, kunne nok ikke.
Så var der min mand og jeg tilbage, roen faldt over os, takket være det fantastiske personale. De var i stand til, lynhurtigt, at få dagen til at hænge sammen omkring os. Min
mand blev svagere og svagere, samtidig med, at de byggede mig op igen til at blive stærkere og stærkere til det, de
vidste skulle ske inden så længe.
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Vi sad alle omkring det meget hyggelig spisebord, som
frivillige hver dag kom og gjorde indbydende for alle. Vi
snakkede og diskuterede alt muligt, grinede minsandten,
og omsorgen for os pårørende var der hele tiden.

Udmattelsen og sorgen var der stadig, men aldrig nogensinde kan jeg takke Hospice Vendsyssel og hele personalet
nok for, hvad de gjorde for os, det samme gør de for alle.
Det er fuldstændig fantastisk.

Det var fantastisk, og hvor kom vi dog tæt på hinanden,
jeg fik en fortrolighed til de søde piger, som jeg ville have
fornægtet kunne lade sig gøre, alle mine bekymringer og
frustrationer blev delt med dem, og de kunne rumme det,
jeg begriber ikke den dag i dag, hvordan de kan, de er fantastiske.

Nu tilbage til citatet fra indledningen

Fredag nat, skulle jeg sove der, og jeg belavede mig på endnu en nat uden søvn. Tænk, så blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig lidt massage, i mellemtiden ville der blive
redt op til mig. Massagen var helt fantastisk, jeg glemmer
det aldrig. Da jeg kom ind på stuen igen, var der redt op,
og en kop varm kakao blev indtaget sammen med de to
søde piger.
Jeg gik til ro, og de puslede om min mand, som i døgndrift fik den allerbedst pleje. Inden de forlod stuen sov jeg,
og det gjorde jeg dybt og inderligt til næste morgen, jeg
hørte intet overhovedet. Sådan havde jeg ikke sovet i månedsvis. Jeg var tryg, jeg havde givet ansvaret fra mig.
Søndag morgen kom min datter med første fly, vi havde
en dejlig og tryg dag sammen med min mand, nogle gode
venner og personalet. Vi var beredt.
Natten til mandag d. 18.02.12. sov min mand ind, sådan
måtte det være.
Stadig var personalet om os, og de blev der, til vi på
smukkeste vis tog afsked med Hospice Vendsyssel mandag
eftermiddag.

Kærlighed og sorg følges ad. Et andet citat lyder: det er
bedre at have elsket og mistet – end aldrig at have mistet
og elsket. Ja, citater er gode.
Hvad gjorde jeg så? Alene tilbage med kun én datter og
ellers gode venner, ingen familie at hælde mit sørgende
hoved ved.
Jeg tog ansvar for mit eget liv. Det mener jeg man har pligt
til, også overfor den man har mistet, og min datter, som
havde mistet sin far, havde jo brug for mig, som jeg havde
brug for hende.
Jeg tog mig tid til at sørge. Hele vinteren så jeg ikke fjernsyn, læste ikke bøger, strikkede ikke, men sad og hørte musik og ryddede op i mit hoved til langt ud på natten. Gav
mig lov til at være træt af livet, men beredte mig på at leve
videre. Nogen havde jo brug for mig.
Det var en god proces for mig, måske kan andre få hjælp
af denne artikel til også at leve videre. Det har vi pligt til.
Vi glemmer aldrig, det liv vi har haft med vores afdøde,
det skal vi heller ikke. Vi skal græde, mindes, smile, le og
leve videre.
I dag lever jeg videre. Takket være så meget, men ikke
mindst den fantastiske afsked Hospice Vendsyssel og hele
personalet gav os mulighed for at få.
TUSIND TUSIND TAK.
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Wellnessrum og fysioterapi
Fysioterapeuterne er Lenette Sørensen, der fast er tilknyttet Hospice Vendsyssel og det palliative team, samt
Henriette Kristensen, der er barselsvikar for Marianne Nedergaard.

Fysioterapeuterne Lenette Sørensen og Henriette Kristensen
På det nye hospice Vendsyssel er vi to fysioterapeuter tilknyttet, hvilket er en opnormering ift. tidligere, da der på
det gamle hospice i Arenfeldtsgade, kun var en tilknyttet.

I de nye rammer er vi så heldige, at vi har fået et meget
lækkert wellnessrum.
I wellnessrummet har vi en luksus massagebriks. Massagebriksen bruges både af vores patienter og vores pårørende.
Der er ligeledes et spabad med den fineste teknologi bl.a.
farveskift, musik og bobler, som kan benyttes af patienter
og pårørende i dag- og aftentimerne. Vi prøver at skabe en
hyggelig stemning med stearinlys, lækre olier og en god
temperatur.
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Når patienterne indlægges på hospice tilbydes de behandling ud fra en vifte at tværfaglige tilbud. Det kan være
musikterapi, psykologsamtaler eller for eksempel samtaler med præsten. I det tværfaglige tilbud tilbydes også fysioterapi.
Fysioterapien kan for eksempel bestå af massage, lymf
ødembehandling, gåture inde eller udenfor hospice, lungefysioterapi, rehabilitering, eller taping og bandagering.
Vi tilbyder også massage til de pårørende, hvilket mange benytter sig af. Mange ser det som et frikvarter og for
de fleste er det yderst tiltrængt at blive tilbudt velvære og
forkælelse. De pårørende gennemgår, ligesom patienten,
en hård tid både fysisk og psykisk. Derfor gør vi os umage
for at tilgodese dem.
Hvad en patient, Søren har fået ud af tilbuddene på hospice:
December, 2013, talte vi med en patient om opholdet på
hospice. Han fortalte lidt om sin oplevelse af stedet som
helhed.

Hvordan han oplevede sin egen fysiske formåen blomstre efter kort tid. Han oplevede at gå fra nærmest ingen
appetit til stor madglæde, at gå fra at være vågen mange
gange om natten til at få en hel nattesøvn uden afbrydelser, noget han ikke havde prøvet i tre år.
Han benyttede sig ved indlæggelsen af hjælpemidler
mest til forflytninger, men blev under opholdet fysisk bedret, og han blev i stand til at tage ud af huset på tur, samt
gå rundt med rollator indenfor på hospice.
Han har haft brug for meget hjælp af plejepersonalet, og
er yderst taknemmelig for den hjælp han har fået, og er nu
i stand til selv at klare bl.a. bad og tage tøj på. Han synes,
det er gået godt, dog har han en skulder, som driller ham.
Den er dog blevet bedre efter fysioterapibehandling. Alt i
alt er der så meget bedring i Sørens tilstand, at han har
mod på at komme hjem igen til sin egen lejlighed.

Udsigten fra wellnesskarret: Fisketrappen ved Møllehuset.
Foto: Louise Tvilling Krøgh.
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Årets gang i Støtteforeningen
for Hospice Vendsyssel
Vi har som bestyrelse for støtteforeningen spurgt Hospice
Vendsyssels bestyrelse, om vi må benytte Hospice Vendsyssels logo. Det har vi fået lov til med det forbehold, at det tydeligt skal fremgå, når det bruges i støtteforeningens regi.
Vi arbejder netop nu med vores nye logo, som altså kommer til at signalere fællesskab med Hospice Vendsyssel.
Det er planen, at præsentere det nye logo til generalforsamlingen i 2014.
Anna Frandsen, bestyrelsesformand i støtteforeningen.
Ved årets udgang kan vi som bestyrelse se tilbage på et aktivt år med rigtig mange gode oplevelser og megen medvind for vort arbejde.
Først vil jeg nævne, at vi nu har det sådan, at man via vores hjemmeside, som er et link under Hospice Vendsyssels
side på nettet, kan tilmelde sig som medlem af støtteforeningen. Det er der en del, der allerede har gjort. Vi er
meget taknemmelige for hvert medlem, vi har og får. Det
er grundlaget for, at vi kan gøre det, der er vores formål
– nemlig at sikre den frivillige indsats og i øvrigt støtte
”vores” hospice efter behov og på bedste måde.
Her skal også nævnes, at vi fra tid til anden bliver betænkt
med en pengegave fra forskellig side.
Det er en stor hjælp og noget vi ikke kan takke nok for.

Ugens buket er sponsoreret af
Støtteforeningen Kamillus,
Frederikshavn
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Årets højdepunkt var indflytningen og åbningen af det nye
hospice. Frivillig og bestyrelse lagde kræfter i – sammen
med personalet, så stedet kunne stå færdig til dagen. Der
blev pakket ned på det gamle sted og pakket ud i det nye
ved frivilliges hjælp og under kyndig ledelse af personale.
Der blev rejst drivhus, slået græs og luget bede, hvor vi
på samme måde kunne stille mandskab fra flokken af fantastiske frivillige.

Det påskønner vi rigtig meget!
Her holder vi vore møder og her møder de frivillige ind,
når de kommer på hospice.

Endelig oprandt dagen i al sin festlighed. Dejlig og uforglemmelig!
Som i eventyrene varede festen i flere dage… Alle dage
stillede bestyrelsen op med traktement til de besøgende.

Vi havde i foråret en særdeles vellykket koncert i Skagen.
Sidst i november afholdtes nok en succesrig koncert. Denne gang på Sæbygård Slot.
Begge arrangementer er omtalt andet sted i årsberetningen, men her skal lige nævnes, at overskuddet fra de to
arrangementer er gået direkte til opfyldelse af ønsker, som
hospice har haft.
Vi er glade for og stolt af at kunne være med til at gøre et
fantastisk hospice endnu bedre.

I det nye hospice har vi som støtteforening fået egne lokaler. Det er i den grad en forbedring for alle.

TAK for et år med mange oplevelser og godt samarbejde i
hverdag og fest.
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To koncerter et formål
En efterårsdag var Morten, Rolf og jeg så på et dejligt besøg, hvor der var et lækkert traktement, fotografering og
en rundvisning på Hospice.

Bestyrelsesmedlemmer i støtteforeningen Susanne Venø,
Skagen, Kirsten Fritze Møller,
Sæby
En forårsaften i maj 2013, var der arrangeret en støttekoncert til fordel for Hospice Vendsyssel i Frederikshavn.
Der var utrolig stor velvilje til at støtte projektet, hvor
Rolf Hauge var primus motor i det hele.
Han fik samlet Klitkoret og SMIF, som er det lokale børnesymfoniorkester.

Der blev overrakt Wii spil til børn og unge, 2 stk. I-pads,
som siden er blevet programmeret med div. ting og sager,
bog sæt til børn og unge, så de kan skrive en sidste hilsen,
læse en historie og ellers tale om de ting, der er svært, når
livet nærmer sig sin afslutning.
Derforuden var der en check på kr. 5000,- som hospice
selv kan købe gode ting og sager for, når de mangler noget
til børnene og de unge mennesker.
En helt igennem god oplevelse både den dag koncerten var
og så absolut også den dag, hvor vi kunne være julemænd
før tid.

Morten Koch, som er direktør i Spar Nord, ville gerne være
konferencier den aften, og der blev stillet lys og lyd til rådighed samtidig med, at Guldbageren havde bagt dejlig
kage. Nicklas Naubert, vores lille købmand, havde sponseret sodavand, frivillige og nogle bestyrelsesmedlemmer
havde bagt dejlig kage. Der blev sponseret kaffe og the, og
så var der ellers lagt op til en rigtig hyggelig koncert med
dejlig musik og sang.
Morten og Rolf havde fra en start sagt, at overskuddet skulle ubeskåret gå til de børn og unge, der kom på besøg på
Hospice Vendsyssel.
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Advents- og støttekoncert i Riddersalen
på Sæbygård Slot,
tirsdag, den 26. november.
Så’ det vintertid igen,
og vi byder hver og én
ind i læ for frost og blæst,
fejre årets store fest.
Minde om med gran og pynt :
Juletiden er begyndt.
Lys i stager, sang og spil,
det, der hører julen til.
Glade gæster Sæby når,
Riddersalen, Sæbygård.
Vi vil hygge lidt om jer,
hjertelig velkommen her!
Således blev en fyldt Riddersal på Sæbygård Slot budt velkommen med sang af de optrædende og konferencier Ole
Møller, og så var tonen slået an til en dejlig aften.
Optakten havde været den bedst tænkelige. Billetsalget
startede den 01. november, og allerede samme dags eftermiddag var de 120 billetter solgt.
I en smukt julepyntet Riddersal leverede de optrædende –
”Trio A Capella”, bestående af de tre musikalske søskende
Conni, Karin og Leif, ”Sæby Gospel Choir” under ledelse

af Jette Klarup og ”Musikkorps Sæbys Kirkegruppe” under
ledelse af Dorte Linde Jørgensen – en smuk og varieret
koncert, der adskillige gange i løbet af aftenen fremkaldte
stående bifald fra et begejstret publikum.
Som optakt til en pause i koncerten fortalte Kirsten Fritze,
frivillig på Hospice Vendsyssel og initiativtager til koncerten, om hvad et Hospice er. I pausen serverede støtteforeningen kaffe/te og kage, ligesom et bestyrelsesmedlem
Finn Jakobsen solgte egne julekort.
Publikum fik også mulighed for at røre stemmerne, og der
blev sunget af hjertens lyst. En rigtig god aften sluttede
stemningsfuldt med fællessangen ”Dejlig er Jorden” med
deltagelse af alle optrædende og alle gæster.
Der ventede imidlertid publikum endnu en oplevelse, for
i slotsgården blev gæsterne ønsket ”Tak for i aften og god
jul” af ”Ildfolket fra Ragnos” fra ”Rødder og Vinger, der
fremførte et fantastisk ildshow.
Takket være praktisk og økonomisk hjælp fra en række lokale sponsorer, har koncerten været ganske uden udgifter
for støtteforeningen.
Overskuddet ved entreindtægt samt salg i pausen af kaffe/
te og julekort er således opgjort til kr. 16.400. På grund af
stor velvilje fra ”Trip Trap” er der indkøbt 9 stk. parasoller
til patientstuernes terrasser.
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3 meget gode grunde til at Hospice
Vendsyssel altid fremtræder flot og rent

Lene Donbæk Møller, Dorte Sørensen og Louise Petersen
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Frivillige på Hospice Vendsyssel
Alisa Svane
Anna Bloksgaard
Anna Frandsen
Anne Marie Leer
Benny Frandsen
Birgit Kaptain
Bodil Jacobsen
Bodil Krog Pedersen
Eivind Thomsen
Else Liljenberg
Ellen M. Andersen
Ethly Winther
Grethe Korsager
Gurli Kier-Hansen
Hanne Mette Christensen
Hans E. Thomsen
Helga Poulsen
Ida Aabenhus
Inger-Lise Nielsen
Ingrid Sørensen
Jeannie Juul Hansen
Jeanette Staufeldt
Jytte Marie Borrisholt
Karen Haslund Andersen
Karen Mortensen
Kirsten Fritze Møller
Kirsten Vestergaard

Kitty Arentsen
Knud Jørgensen
Lene Østergaard
Lisbeth Lovén
Lone Vintervad Christensen
Mette Lykke
Ole Bøggild Pedersen
Poul Andersen
Rita Andersen
Rita Paaske Christensen
Ruth Nannerup Hansen
Suss Tranberg
Susan Christensen
Susanne Sønderlev
Tenna Sørensen
Tove Ingstrup
Tove Søndergaard
Ulla Zinn
Vita Lolk
Vally Hansen

Skagen:
Helga Poulsen
Kirsten Thomsen
Lisse Nielsen
Lissi Larsen
Frederikshavn:
Ida Aabenhus
Rita Overgaard
Karen Haslund Andersen
Ingrid Sørensen
Tenna Sørensen
Rita Paaske Christensen
Gurli Kier-Hansen
Libeth Lovén
Anna Frandsen
Ulla Zinn
Annelise Filtenborg
Astrid Mortensen

Besøgsvenner/vågetjeneste
Sæby:
Kitty Arentsen
Hanne Mette Christensen
Ellen Andersen
Lone Vintervad Christensen
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Ansatte på Hospice Vendsyssel
Birgitte Nielsen, hospicechef
Anni Hansen, souschef/Afdelingssygeplejerske
Finn Christmas Møller, køkkenleder
Ernæringsassistenter:
Dorte Sørensen
Inger Mosberg Christophersen
Hospicesygeplejersker:
Lene Sloth
Lone Agerdal Højen
Ragnhild Støve
Elin Jakobsen
Birte Møller Jensen
Mie Rømer
Maria Lindgaard
Marie Hagbard Jensen
Susanne Christophersen
Britta Eckhardt
Lene Dal Andersen
Charlotte Tambo Holm
Jonna Ullemose Pedersen
Anne Bidstrup
Louise Hagen Poulsen

Pia Chemnitz Skovsgaard
Katrine Maigaard Jensen
Christina Sørensen
Nina Stougaard
Tina Nøhr Hansen
Vivian Valentin Straarup
Serviceassistent:
Louise Petersen
Rengøringsassistent:
Lene Donbæk Møller
Musikterapeut:
Agneta Ed
Sekretær:
Kirsten Speich
Teknisk serviceleder:
Torben Madsen
Hospicepræst:
Erik Colding Thaysen
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Det Palliative Team
Kristina Winther-Burmeister, overlæge
Helle Bjørn Larsen, overlæge
Poul Christensen, sygehuslæge
Dorthe Beck, palliationssygeplejerske
Lene Jürgensen, palliationssygeplejerske

Birgitte Poulsen, palliationssygeplejerske
Mette Madsen, palliationssygeplejerske
Jane Brønnum, socialrådgiver
Lenette Sørensen, fysioterapeut
Henriette Kristensen, fysioterapeut
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Tak

Af Birgitte Nielsen, hospicechef

Hospice Vendsyssel har i 2013 med glæde og taknemmelighed modtaget gaver og økonomisk støtte fra privatpersoner,
som har ønsket at være anonyme – samt fra følgende virksomheder og organisationer:

Støtteforeningen Hospice Vendsyssel
Trygfonden
Roblonfonden
Den Danske Frimurerorden, Hospicefonden
Frederikshavns Y´s Men´s Club
Torslev Kirkekasse
Lendum Menighedsråd
Odd Fellow Logernes Humanitære Fond I Frederikshavn
Buurgaard & Jessen Begravelsesforretning
Baggesen Begravelsesforretning
Abildgård Kirke
Sct. Georgs Gildet i Frederikshavn
Kræftens Bekæmpelse – Sæby Lokaludvalg
Frederikshavn Kommune
Åsted-, Kvissel Menighedsråd
Agnete Brittasius og Knud Jørgensen

Webbureauet ITTP
Firmaet Lillebjørn
Bangsbo Fodklinik
Sindal – Bindslev Y´s Men´s Club
Kamillus Hjørring
Kamillus Brønderslev
KamillianerGaardens Hospice
Hospice Sydfyn
Hospice Søholm
Hospice Søndergård
Mariendal A/S
Grontmij A/S
Jesper Thomsen A/S
Jane Sko og Lædervarer
Ældresagen Frederikshavn/Læsø
Håndværkerforeningen Frederikshavn
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