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Forord

Erik Schou,
bestyrelsesformand
KamillianerGaardens
Hospice

Alle viser i praksis, hvor levende en arbejdsplads hospice
er, fordi målsætningen som vi er forpligtet på, lever i det
daglige møde på de enkelte stuer og de fælles rammer.
Hverdagen på Hospice Vendsyssel bæres af, at den
enkeltes daglige omhu og engagement - professionel som
frivillig – virkeliggør det fælles mål for stedet:

Så længe Hospice Vendsyssel bor på sin nuværende
adresse er det som bekendt med en fælles bestyrelse
for begge hospice i Nordjylland. Derfor falder det helt
naturligt, at formanden skriver forordet til årsskriftet
i såvel Kamillianer-Gaardens Hospice og Hospice
Vendsyssel.
Jeg vil på denne baggrund sige ledelse, ansatte og frivillige tak for en forbilledlig indsats i årenes løb. Det samarbejde mellem alle jer, der er knyttet til hospice i det
daglige arbejde, kalder man i manegement-sproget for
synergi.
Det udtryk dækker ofte et håb og et argument ved
sammenlægning af to virksomheder. Her må man sige, at
det sandelig gør alle grupper bedre i deres indsats til gavn
for patienter og pårørende.

•

At give kvalitet og indhold i den sidste del af livet.

•

At give lægelig, psykologisk, socialrådgivning og
sjælesorg.

•

At møde patienter og pårørende med accept og
åbenhed.

Det betyder, at hospice i det daglige arbejde skal møde
medmennesket på dets egne vilkår og egne værdier også
i forhold til de mange professionelle miljøer, der samlet
tjener den syge og deres pårørende og som muliggør, at
livet leves indtil døden indtræffer.
At livet leves her rummer tillige kravet om at fastholde
forbindelsen med samfundet og dagligdagen i kraft af
samar-bejdet med de frivillige, som yder deres bidrag
med empati og medleven. De frivillige har en vigtig og
værdsat funktion på hospice.
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De pårørende har også brug for omsorg og støtte, så de
kommer helskindet igennem mødet med døden, når det
er en elsket person, der går bort.
De har i særlig grad brug for at finde svar på alle de
spørgsmål og følelser, der melder sig ved at livet møder
døden.
Den brede accept og den store interesse for arbejdet
i Hospice Vendsyssel kan vi glæde os over, når vi ser
på bestyrelsens arbejde. Den viser både forankring og
engagement i region og kommuner, i de kirkelige miljøer
og i folkelige organisationer som Kræftens Bekæmpelse
og DH.
Takket være ledelsen og hele personalets levende
og profes-sionelle engagement er de gode omgivelser
blevet ramme om en virkeliggørelse af de visioner, der
udfordrede Hospice Vendsyssel fra den første dag,
Hospice Vendsyssel er stadig en lille organisation med
den sårbarhed, det medfører.
Bestyrelsen ønsker at få etableret Hospice med 12
pladser i nye rammer. Regionsrådet har i denne omgang
godkendt, at nybyggeriet kan planlægges og udføres med
9 pladser og med mulighed for udvidelse til 12.
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En spændende udfordring for bestyrelsen for Hospice
Vendsyssel med ansvar for planlægning og byggeri, for
herefter at blive bestyrelse for Hospice Vendsyssel i de nye
rammer på en grund i Frederikshavn.
Derfor vil jeg gerne slutte med en varm tak for godt
samarbejde til alle i og omkring institutionen

Af Anette Agerbæk,
hospicechef

Som det kan læses i årsberetningen har der været indlagt
107 patienter på Hospice Vendsyssel i 2010. Patienterne
har i gennemsnit været indlagt i 17,4 dage.
Hver gang vi indlægger en patient på hospice, har vi
ifølge hospicefilosofien pligt til at tage os af de pårørende.
Hver enkelt patient og hver enkelt pårørende har sine
egne behov for hjælp og støtte, som personalet og de
frivillige gør alt hvad de kan for at opfylde.
Et af de tilbud vi har til de pårørende efter dødsfaldet
på Hospice, er Alle Helgens Dag, den dag hvor vi i særlig
grad mindes de døde. Mellem 250 og 300 efterladte til
patienter der har afsluttet sit liv på Hospice Vendsyssel
deltog i mindegudstjenesten på Alle Helgens Dag, skriver
hospiceleder Birgitte Nielsen i sit indlæg i årsberetningen.
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Hospice Vendsyssel – frem mod målet

Hospicepræsten, medarbejdere fra Det Palliative Team,
mange frivillige og hospicepersonalet deltog også. På
denne dag, kan vi sammen tænke på de gode minder, som
den døde har givet os. Kærligheden til den døde er stadig
levende, nu hvor den har skikkelse af sorg og savn.
De efterladte giver udtryk for, at arrangementet har stor
betydning for dem.
I 2010 har vi nedsat en arbejdsgruppe med deltagere
fra Det Palliative Team, frivilligorganisationen og fra
Hospice Vendsyssel og KamillianerGaardens Hospice.
Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport med
begrundede anbefalinger om, hvordan vores fælles
fremtidige indsats for de efterladte skal være.
Arbejdsgruppen konkluderer, at det kan give de
efterladte mening at være sammen med andre, der er i
samme situation. Man bliver mindet om, at der er meget,
man ikke mister, når man mister.
Hospice Vendsyssel har vist sit værd og sin styrke, i
midlertidige lokaler og med plads til kun 6 patienter.
Der er til stadighed mange patienter der søger, og bliver
visiteret til Hospice. Flere end der er plads til. Både ledere,
medarbejdere og frivillige arbejder engageret og målrettet
på at gøre det fine hospicetilbud endnu bedre.
Opfyldelse af målsætningen fra 2007 om at Hospice
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Vendsyssel skal flytte i egen bygning rykker nærmere.
Region Nordjylland har besluttet at udvide Hospice
Vendsyssel fra 6 til 9 patienter i samme forbindelse. Den
kommende bestyrelse forventes, med Frederikshavn
Kommune som sekretariat, at sætte skub i byggeriet nu,
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hvor Region Nordjylland har underskrevet driftsaftalen.
Lad os håbe at vi hurtigt kan opfylde målsætningen fra
2007, så patienter og pårørende inden længe kan få glæde
af et nyt Hospice.

Af Birgitte Nielsen,
hospiceleder

Hospice Vendsyssel holder hvert år Alle Helgens
gudstjeneste i Abildgård Kirke.
Vi inviterer denne aften pårørende til alle de patienter,
som er død på Hospice Vendsyssel i året, der er gået. Det
drejer sig om ca. 250 – 300 pårørende.
Pårørende inviteres i god tid, da mange er bosat langt
fra Frederikshavn og har behov for at planlægge aftenen.
De kommer fra nær og fjern for i en højtidelig stund
at mindes det menneske, som de har mistet på Hospice
Vendsyssel.
Forud for aftenen ligger et solidt stykke planlægning.
Frivillige, personale, køkken og ledelse samarbejder med
kirken og præsten om aftenens forløb. Vi mødes flere
gange og gør os klar til de mange gæster.
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Stolthed og glæde over alles faglige indsats

Alle Helgens Gudstjenesten er de pårørendes mulighed
for at mindes det menneske, de har kær og har mistet,
men også en mulighed for personalet og frivillige for at
”slutte en ring”. Her ser vi igen de pårørende og mindes
deres forløb på hospice.
De pårørende, personale og frivillige får gennem
højtideligheden og efterfølgende samvær ved kaffen et
par hyggelige timer, hvor man sammen mindes, stiller
spørgsmål, mærker efter og får en fornemmelse af,
hvordan alle er kommet videre siden sidst.
Personalet, pårørende og de frivillige vil i denne
årsberetning prøve at beskrive det meningsfulde i
denne aften. Personalet fortæller med hver deres faglige
afsæt om deltagelsen, overvejelserne og betydningen af
gudstjenesten, samværet og gensynet med de pårørende.
På den måde ønsker vi at fortælle jer, hvorfor vi afholder
Alle Helgens Gudstjeneste år efter år.
Som hospiceleder er min første kontakt ofte de
bekymrede pårørende i telefonen. De kontakter hospice
i en presset situation med en alvorligt syg i familien og
er ofte selv slidte efter et langt forløb, hvor intet er som
vanligt i familien.
Jeg møder dem ofte igen ved visitation af patienten, og
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når de kommer til indlæggelse på Hospice Vendsyssel.
Mange pårørende ”slår vejen inden om” mit skrivebord
og deler bekymringerne.
Sådan lærer jeg mange at kende i en svær livssituation.
Alle Helgens Gudstjenesten er den aften, hvor jeg igen
kan give hånd, mærke deres nye situation i livet, dele
oplevelsen af at have mistet deres kære på hospice og høre
om tiden efter dødsfaldet.
Håndtrykket, øjenkontakten og de mange knus, når jeg
byder velkommen udenfor kirkedøren, giver så mange
”situationsbilleder” i mit hoved fra den periode, de var
igennem på Hospice Vendsyssel.
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Rigtig mange genkender jeg umiddelbart og husker
tydeligt, men andre forløb har jeg brug for et navn eller
lidt hjælp til. Andre igen har haft deres forløb på hospice
uden, at jeg nåede at lære dem at kende.
Sådan er det – hvad enten jeg nåede at kende den enkelte
eller ej, så ved jeg, at det dybt professionelle personale har
taget 100 % hånd om dem alle.
Min tak for året 2010 skal gå til alle de familier, som i
tillid lagde den sidste tid i vore hænder og ikke mindst til
et fantastisk personale, der bærer, støtter og kan deres fag
til fingerspidserne. Tak.

Patienter indlagt på Hospice Vendsyssel i tiden 1.
januar - 31. december 2010
I hele perioden har der været indlagt 107 patienter på
Hospice Vendsyssel.
100

De 107 patienter har været indlagt fra 1 til 76 døgn,
sammenlagt 1.861 plejedøgn, hvilket svarer til en
gennemsnitlig indlæggelsestid på 17,4 døgn.
Belægningsprocenten i
døgnpladser udgør 85 %.
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KamillianerGaarden

Aldersspredningen hos de 107 patienter er fra 23 år til 93
år. Gennemsnitsalderen er 69 år.
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Af de 107 patienter er:

Patienterne er indlagt:
100
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Patienterne kommer fra følgende kommuner:
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Patienterne er visiteret til:
Patienter med cancer som hoveddiagnose:
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1 patient med morbus cordis incompensatio 0,9 %
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Hovedgener hos patienterne ved indlæggelsen:

70
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Kæledyr: Antal/art 3 hunde
1 x akvarium med fisk
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80 patienter døde på Hospice Vendsyssel. Tilstede ved
dødslejet hos:

af Afdelingssygeplejerske/
Souschef Anni Hansen

”Music is the language of the heart,
the sound of the soul”
Disse visdomsord er udtalt af den berømte amerikanske
guitarist, Joe Satriani.
Oversat til dansk vil det lyde: “musik er hjertets sprog,
sjælens lyd”.
I hverdagen på hospice spiller musikken på mange
måder en stor rolle. Nogle af vores patienter og pårørende
kan selv spille.
Vi har hørt både harmonika-, guitar- og klavermusik.
Andre får hjælp igennem musikken af vores musikterapeut,
og de fleste lytter til musik fra radio eller cd.
For personalet er det vigtigt at finde frem til, hvad der
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De sidste toner

har og har haft betydning i patientens liv.
Det gælder også, hvilken musik de har lyttet til eller
spillet. Fra mange af patientstuerne strømmer der dagligt
musik ud fra højtalerne. Klassisk musik, rockmusik, stille
musik, visesang osv. Alt sammen med til at kendetegne
lige netop denne patient og den familie, som hører til på
stuen.
Der, hvor ordene ikke længere rækker, og der, hvor
følelserne har svært ved at komme til udtryk, netop der
kan musikken komme os til hjælp. Netop der kan hjertet
få lov at tale og give udtryk for de inderste følelser.
Musikken følger os - også efter døden.
På hospice vælger de fleste pårørende en højtidelighed i
forbindelse med dødsfaldet – også kaldet udsyngning.
Jeg er så privilegeret at kunne spille klaver og ydermere
så privilegeret, at mange pårørende ønsker, at jeg spiller til
udsyngning af deres kære fra hospice.
Det er en stor ære og med stor ydmyghed, jeg på den
måde får lov at gøre afskeden smuk.
Netop her får musikken så stor betydning, fordi de
pårørende oftest har et bestemt musikønske, som har haft
stor betydning for afdøde. Det, som synes så meningsløst, kan
give en lille smule mening, når man som pårørende ved, at
lige netop dette stykke musik fortæller en historie om afdøde.
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Det kan være manden, som en stor del af sin tid lyttede
til klassisk musik – han skulle have en del af Vivaldis ”de 4
årstider” spillet, mens kisten kører ned ad gangen.
Manden, som sad på kirkebænken hver søndag og fandt
sin trøst i troen, skulle have ”Bred dine nådesvinger”.
Kvinden, for hvem familie og hjem betød så uendelig
meget, skulle have ”De nære ting” osv.
Allerstørst står det for mig de enkelte tilfælde, hvor den
døende selv har spurgt mig konkret om at spille et bestemt

stykke musik til hans/hendes udsyngning. At vide, mens
kisten kører stille ned ad gangen, at lige netop nu får jeg
lov at opfylde det sidste ønske – det er en stor ære.
Til vores Alle helgens mindegudstjeneste får musikken
også en central plads. Igen fordi der igennem dette er
mulighed for i stilhed og lyttende at mindes den elskede,
som hver enkelt har mistet. Her er det tilladt at synke
stille ned i sin egen sorg, at lade tårerne trille og lade alle
de svære følelser komme til udtryk. Dette sker igennem
både fællessang og igennem lytten til både korsang og
instrumental musik.
Der bliver tændt lys og læst navn op på hver enkelt, som
er død på hospice året igennem. Jeg spillede sammen med
Agneta Ed, vores musikterapeut, et musikstykke for klaver
og violin, efter alle navne var læst op.
Vi valgte at spille Josh Grobans ”You raise me up”. Hele
vejen igennem en stor kærlighedserklæring om den
betydning et andet menneske kan have i éns liv.
For netop denne aften er vi i mindernes land med tanke
på alt det, de mennesker, vi har mistet, betød i vores
verden.
Det er smukt, det er højtideligt, og fra mig skal der lyde
en stor TAK til jer, som igennem musikken lod mig få del i
afskeden med jeres kære.
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Af Janne Framstad, sygeplejerske i palliativ
efteruddannelse, Gjøvik Norge.

I oktober fikk jeg mulighet til å hospitere hos dere ved
Hospice Vendsyssel. Det har gjort noe med meg som
sykepleier, student i videreutdanning og ikke minst i min
motivasjon for videre arbeid. Jeg fikk se dere, som var
genuint interessert i deres arbeid Det kunne oppleves
i ”veggene” på Hospicet. Jeg opplevde, at pasienten og
pårørende ble tatt vare på, på en måte, som gjorde dem
styrket. I løpet av de dagene, jeg var der, ble jeg kjent med
mange dyktige sykepleiere og mennesker, og jeg ble møtt
med en åpenhet, som bare kan komme av trygghet. Da jeg
skriver trygghet, mener jeg, og opplever jeg, at det er de,
som er trygge på sine roller som tørr å by på seg selv. Dere
viste meg og lærte meg mye. Dere lot meg ta del i, ikke
bare ved samtale, men også i direkte pasientsamhandling,
og det satte jeg stor pris på.
Jeg var der fra mandag til og med torsdag. På torsdag
kveld fikk jeg den glede av å oppleve Alle helgens
gudstjeneste. Jeg fikk på forhånd vite, at dette kunne være
en sterk opplevelse. Jeg både gledet og gruet meg noe. Jeg
gruet meg noe, for jeg var redd for å være i veien. (å grue
er å noe av det samme som å være litt redd).
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En hilsen fra norge

På kvelden ble jeg hentet av en kollega. Det var godt,
for da slapp jeg å komme dit alene. Inne i kirken ble jeg
møtt av smilende og høytidstemte ansikter. Jeg så, at de,
som ønsket alle velkomne, smilte, og så alle som kom.
Det å bli sett er etter min mening grunnleggende i et godt
mellommenneskelig samspill. Jeg tenkte da, at her var det
godt å komme inn.
Kirken fylte seg av mennesker. Mennesker som var
spente, kanskje redde(gruet seg), gledet seg og ikke minst
noe sorgfulle.
Gudstjenesten startet. Det var vakkert. Alle var stille,
da de tre ansatte ved Hospicet leste opp navnene, og de
frivillige tente lysene for de døde. Jeg satt og tenkte på,
at det må være godt som pårørende å vite, at deres kjære
blir husket. At deres kjære, som har mistet livet, har satt
sine spor og minner hos noen. De var betydningsfulle.
Musikken under gudstjenesten var bare vidunderlig; en
mulighet til å sørge, tenke og komme videre.
Etter gudstjenesten fikk alle mulighet til deilig kaffe og
noe søtt til, men kanskje viktigst mulighet til å møte de,
som delte den spesielle opplevelse/ hendelsen med dem.
Jeg følte at det må føles godt å få en ny mulighet til trøst,
le eller gråte for de pårørende sammen med personalet.
Kanskje var det et spørsmål, eller noe de trengte å dele med
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noen. Kanskje de trengte å bare fortelle sin opplevelse på
nytt. Samtidig denne unike mulighet til å se og oppleve et
felleskap med flere,som har mistet en av sine.
Jeg hadde den glede av å sitte med en mor og en datter,
som hadde 8 måneder tidligere mistet sin mann og far.
Jeg spurte forsiktig, om det var ledig siden av dem. De
smilte til meg, og spurte meg, om jeg var en pårørende. Jeg
fortalte da, hvorfor jeg var der. De startet da spontant om
å fortelle meg om sin opplevelse av Hospicet. De fortalte
om et sted, der den syke fikk lindring, samtale og ro. De
som pårørende fikk samtale, en skulder å gråte på og
omsorg, som gjorde, at de følte, at den siste tiden til faren
hadde vært god. De hadde klart å dra fra Hospicet med en
følelse av, at tiden hadde vært fin og viktig. Datteren ler og
forteller, at i deres tid på Hospicet, la hun på seg 5 kg. Jeg
sier HURRA for kjøkkenet på deres Hospice.
Da jeg dro fra kirken og dere den kvelden, gråt jeg.
Sorg over å forlate noen så fantastiske mennesker og et
så eksemplarisk sted. Men kanskje viktigst en glede og
utrolig takknemlighet for å ha opplevd dette.
Jeg sender dere ros og klemmer fra Norge. Dere gjør en
viktig og betydningsfull jobb.
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Af Hospicepræst C.C. Jessen
Det er kirkens tro, at der er et fællesskab mellem de levende
og de afdøde. Den kristne gudstjeneste tog sin begyndelse
ved gravene. Den begyndte jo ved Jesu grav. Her fortæller
englen til kvinderne om ham, der er gået over det, der for
os er en ubønhørlig grænse. De dødes have gør han til de
levendes land. Han træder ud i græsset og går foran alle
til Gud. Og kvinderne og disciplene følger ham og kirken
gør det gennem det ene århundrede efter det andet, den
syngende bevægelse af mennesker ”Gennem de fagre riger
på jorden”. De ser noget foran sig. Som åbenbaringsbogen
skildrede det i et vældigt syn: Den nye himmel, den nye
jord, den hellige by. På tronen ser vi ham, der er som en
brudgom, der venter på sin brud.
Hvordan passer det ind i vort livs realiteter? Er det blot
skønne, trøstende ord – eller hører vi Guds stemme. Han
som har livet i sine levende hænder? Vi er alle sammen
kommet med det, at vi har mistet. Jeg har selv for en måned
siden begravet min svigerfar, der af Guds godhed blev
kaldt herfra og befriet for al smerte efter sine 90 år. Andre
er brutalt taget fra os. Men i dag skal vi ikke tilbage. Det
der ligger bagud er overgivet til Gud. Når du går tilbage til
smerten og tabet, så ser du i aften, at dér står der en anden.
Det sted, hvor sorgen samler sig, dér står en anden. Dér har
Guds søn stillet sig og tager det hele på sig, også alt det, der
ikke blev nået, også alt det hvor vi kom til kort, det er båret
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Gudstjeneste med hospice-familier
Alle Helgen 2010
af ham. Derfor kan vi ånde frit i aften og se fremad. Han har
stillet sig i vort sted, og det gør han i kærlighed: ”Således
elskede Gud verden”.
Ingen af os kunne gøre det. Alligevel ser vi de små gode
tegn imellem os. Kærligheden, der sætter sig igennem og
skaber fællesskab. Der er sat noget ind i verden af ham,
der gik omkring og mødte mennesker i alle situationer.
Og hans kærlighed smitter og sætter frugt, og vi får øjnene
op for hinanden og for den andens behov og den andens
skæbne. Bibelen kan ikke blive træt af at formane os til
det den kalder ”kærlighedens gerninger”. Men vi véd det
godt. Der er et program på din sjæls computer, som bare
skal aktiveres. Til de små gode tegn hører alt det, vi oplever
på hospice. Også i det tætte fællesskab i de svære dage, det
intense samvær, fordi livet jo varer hele livet. Jeg véd, at
mange her sidder med det i tankerne og takker Gud for det,
vi fik lov til at dele med hinanden. Også de, der har fået et
særligt ansvar, og for hvem gentagelsen kan kræve kræfter.
I dag ser vi fremad, i taknemlighed for det hele og mest af
alt for det, at kærligheden findes og tager os i sin tjeneste.
Alle helgen forener os på begge sider af grænsefloden.
Nogen er gået foran. Andre vil følge. Men vi får at vide, at
der ikke er langt imellem os. Derfor tænder vi lys og holder
gudstjeneste, og derfor mister vi ikke håbet. Vi afskriver ikke
troen. Der er noget stort og godt foran os. Derfor gælder det
at holde hinanden godt i hånden, så vi følges ad. Glade skal
vi gå gennem verden, som børn af den levende Gud.
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Alle Helgen 2010

Af frivillig på
Hospice Vendsyssel
Karen Haslund Andersen

Tiden nærmer sig Alle Helgen, og der har været travlhed
med at få alt til at klappe.
Så oprinder aftenen, og jeg står sammen med flere
frivillige og sygeplejersker og tager imod de mange gæster.
Det er en speciel følelse, når man genser nogle af de
mennesker, man har været i berøring med i løbet af året.
Rart at se genkendelsen i deres øjne. Mange varme knus
udveksles.
Folk finder plads i kirken. Så lyder der dejlig korsang, og
bagefter er der andagt. Navnene på de afdøde bliver læst
op, og lys bliver tændt. Der går mange tanker igennem én,
når man hører navnet på en afdød, som man har haft tæt
inde på livet. Det kan være man husker en lille sjov historie,
som vedkommende har fortalt ved middagsbordet, så det
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er med glæde, man hører navnet, selv om personen ikke
er mere.
Musikterapeuten spiller, og man sidder stille og lytter til
tonerne af god musik. En dejlig ro breder sig i kirken.
Bagefter samles man omkring kaffen, hvortil
køkkenpersonalet har bagt fine kager. Det er så dejligt at se,
hvordan folk sætter sig og får snakket med de mennesker,
som har været en stor del af deres liv i en svær tid.
Alle Helgens aften i Abildgård Kirke er en aften, hvor
man trods den sørgelige og triste anledning, fyldes med
glæde og taknemmelighed.

Af Hospicesygeplejerske
Lene Dal Andersen

Alle Helgens gudstjeneste er et tilbud til alle efterladte/
pårørende, der har mistet et familiemedlem/nær ven på
Hospice Vendsyssel i det forløbne år.
Gudstjenesten afholdes i Abildgård kirke.
De pårørende modtages af hospicepersonale og
frivillige.
Nogle kommer glade og frie ind. Andre er fortsat meget
tynget af sorg og har brug for ekstra støtte til at komme
ind i kirken. Her genser de personalet, som i en svær tid
har været en stor del af deres liv. Man ser tydeligt den
genkendelse og glæde, når de ser det personale, som de
har haft en god kontakt med under forløbet.
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Hospicesygeplejerske til
Alle Helgens Gudstjenesten
med de mange pårørende denne aften. Vi gennemser
navnene, tænker tilbage og taler om de enkelte forløb.
Aftenen er med til, at vi får en afslutning på et forløb. Vi ser
de pårørende komme videre med deres liv – trods deres
store sorg.
Gudstjenesten indledes med en salme. Præsten holder
en kort prædiken og taler om det at miste, om kærligheden,
om sorgen og om at komme videre i livet uden at føle sig
helt alene med sorgen.
Herefter følger oplæsning og tænding af lys for hvert
enkelt menneske, som afsluttede livet på Hospice
Vendsyssel.
Tre sygeplejersker læser på skift navnene samtidig med,
at fire frivillige tænder et lys for hvert navn.
Det er et meget højtideligt og intenst øjeblik, når de
pårørende hører navnet på deres kære læst op, og der
tændes lys for netop den, de har mistet. Som personale er
det en særlig følelse at læse navnene, og det giver mig en
følelse af mening og respekt.
Efter navneoplæsningen følger en kort stilhed,
som efterfølges af smukt violinspil leveret af vores
musikterapeut Agneta Ed. Musikken giver tid til og rum
for fordybelse og indre ro.

Som personale har vi forberedt os mentalt på gensynet
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Aftenen afsluttes med lidt socialt samvær, hvor
pårørende, personale og frivillige får et par hyggelige
timer sammen. Der tales meget om minder på godt og
ondt. Mange af de pårørende taler om, hvordan de har
oplevet tiden på hospice, og om hvordan de er kommet
videre i deres liv.
En meget fin afslutning på aftenen, hvor jeg som
personale også får afsluttet de forløb, som ofte var vendt
tilbage i mine tanker.
Det er en meget følelsesladet aften, som vi ser frem til
at være en del af – at få mulighed for at være med til at
mindes de afdøde og gense de pårørende.
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Af hospicesygeplejerske
Lene Kristensen

Efter hvert dødsfald på hospice tilbyder vi
opfølgningssamtale til pårørende.
Det er kontaktsygeplejerskernes vurdering, hvem der
tilbydes opfølgningssamtalen.
Denne samtale finder sted ca. 6 uger efter dødsfaldet. Vi
kontakter de pårørende telefonisk.
Det er svært at miste – at skulle leve videre uden den
afdøde. De pårørende skal igennem en sorgproces, hvor
de gradvist skal vænne sig til at komme videre med deres
liv.
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Opfølgningssamtale med pårørende
efter patientens dødsfald
igennem deres daglige netværk etc. men vil gerne
dele oplevelsen med os om dødsfaldet, tiden omkring
dødsfaldet og dagene efter.
Der rejser sig ofte flere spørgsmål omkring den afdødes
sidste tid på hospice og tiden umiddelbart efter.
Det er meget forskelligt, hvilken kontakt og hjælp de
pårørende har brug for.
Ind imellem er der brug for yderligere en telefonsamtale.
Et tilbud om et lille besøg her hos os på hospice. Det kan
være svært at gå forbi stuen, måske ind på stuen, svært
at gå op af trappen første gang, men også en vigtig ting i
sorgbearbejdelsen.
Når den efterladte har taget de trin, kan det være svært
at gå herfra og slippe igen.
Somme tider kan vi i samtalen høre, at der er brug
for yderligere professionel hjælp til at komme videre i
processen. I de tilfælde anbefaler vi den efterladte at søge
hjælp hos psykolog eller egen læge.

Vi har ikke til hensigt at udføre terapeutisk sorgarbejde,
men vi vil gerne understøtte den naturlige sorgproces.
De fleste efterladte håndterer selv sorgprocessen
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Frivillige på Hospice Vendsyssel
samt i besøgstjenesten:
En stor tak til alle frivillige i besøgstjenesten og på Hospice
Vendsyssel.
Tak for jeres uvurderlige hjælp, som er til gavn for pa
tien
ter, pårørende og personale hver eneste dag året
rundt.
Tak til Anna Frandsen og Ole Bøggild Pedersen for jeres
indsats i 2009 med koordinering af det frivillige arbejde.
Det er en stor glæde, at Astrid Mortensen har lyst til at
overtage funktionen, som frivilligkoordinator. Vi føler op
gaven ligger i de bedste hænder. Tak Astrid.
Kamillus Frederikshavn støtter op omkring det frivillige
arbejde på Hospice Vendsyssel og frivilligkoordinatoren
er organiseret i støtteforeningen. Tak til frivilligudvalget
og Kamillus.
På Hospice Vendsyssel har vi også stor glæde af sam
arbejdet med de øvrige Kamillus støtteforeninger bl.a i
Hjørring/Brønderslev, hvor et stort korps af dedikerede
besøgsvenner gør et kæmpe arbejde i patienternes hjem,
før indlæggelse på hospice er aktuel.
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De frivillige på Hospice Vendsyssel og i
besøgstjenesten:
Kitty Arentsen
Lis Schmidt
Karen Haslund Andersen
Bodil Krog Pedersen
Ole Bøggild Pedersen
Ellen M. Andersen
Inger-Lise Nielsen
Kirsten Vestergaard
Jens Chr. Jensen
Tenna Sørensen
Kirsten Fritze Møller
Jytte Marie Borrisholt
Ida Aabenhus
Gurli Kier-Hansen
Ethly Winther
Poul Andersen
Bente Flyvholm
Bodil Jacobsen
Hanne Mette Christensen
Birgit Kaptain
Marie-Louise Arenfeldt Bruun
Anna Bloksgaard
Vita Lolk
Grethe Korsager
Anne Marie Bode
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Rita Paaske Christensen
Karen Mortensen
Ruth Nannerup Hansen
Ulla Zinn
Birthe Stæhr Toft
Lone Vintervad Christensen
Ingrid Sørensen
Helga Poulsen
Rita Overgård
Else Liljenberg
Bente Lyng
Tove Ingstrup
Anna Frandsen
Ulla Winthervad Bode
Suss Tranberg
Minna Jørgensen
Lisbeth Lovén
Alisa Svane
Hans Thomsen
Grethe Brønnum
Lissi Larsen
Margi Vium Byskov
Kirsten Thomsen
Lisse Nielsen
Mette Andersen
Lene Østergaard
Kis Agerholm
Meta Eskildsen

Ledelse og medarbejdere på
Hospice Vendsyssel
Birgitte Nielsen, hospiceleder
Anni Hansen, afdelingssygeplejerske
Kirsten Speich, sekretær
Lene Kristensen, sygeplejerske
Lone Agerdal Højen, sygeplejerske
Ragnhild Støve, sygeplejerske
Elin Jakobsen, sygeplejerske
Birte Møller Jensen, sygeplejerske
Mette Færch, sygeplejerske
Maria Smed, sygeplejerske
Mie Rømer, sygeplejerske
Susanne Christophersen, sygeplejerske
Britta Eckhardt, sygeplejerske
Lene Dal Andersen, sygeplejerske
Charlotte Tambo Holm, sygeplejerske
Eva Marie Larsen, sygeplejerske
Anne Bidstrup, sygeplejerske
Finn Christmas Møller, køkkenleder
Inger Mosberg Pedersen, køkkenassistent
Dorte Sørensen, køkkenassistent
Karen Nielsen, rengøringsassistent/køkkenmedhjælper
Agneta Ed, musikterapeut
Gurli Møller Andreasen, præst
Marie Hagbard Jensen
Ebba Lykkegård
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Det Palliative Team:
Poul Christensen, konstitueret overlæge
Dorthe Beck, palliationssygeplejerske
Lene Jürgensen, palliationssygeplejerske
Birgitte Poulsen, palliationssygeplejerske
Dorthe Buchwald, palliationssygeplejerske
Jane Brønnum, socialrådgiver
Lenette Sørensen, fysioterapeut
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12 dages kursus fordelt over hele året
DMCG-pal arbejde i gruppen vedr. smerter
Mette Færch
23.1.2010
Områdemøder i DSR x flere over året
Tillidsrepræsentant Mette Færch
29.1.2010
Bispebjerg.
Kursusdag vedrørende patienter med hjernetumorer.
Ragnhild Støve og Susanne Christophersen
3.2.2010
Christiansborg. Status for palliation nationalt.
Arrangør Palliativt Videnscenter
Anni Hansen og Birgitte Nielsen
2.3.2010
Den gode arbejdsplads.
Dansk Sygeplejeråd Ålborg.
Birte Møller Jensen og Anni Hansen
2.3 – 5.3 2010
Dansk Sygeplejeråd Skælskør
Forhandlingskursus
Mette Færch
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Formidling af hospicefilosofien
samt kursusdeltagelse
12.3.2010
Rundvisning på Hospice Vendsyssel og foredrag for
sygeplejersker fra Norge.
Hospice et specialiseret tilbud til den alvorligt syge og
døende
Frivillig Bodil Christensen, musikterapeut Agneta Ed og
Birgitte Nielsen.
18.3.2010
Bidstrupkirken Hjørring
Foredrag:
”Hospicefilosofien og omsorgen for den alvorligt syge og
døende patient på hospice”
Birgitte Nielsen
24.3.2010
Netværksgruppen Baptistkirken Tårs
Rundvisning og foredrag:
”At være ramt af en livstruende sygdom og at leve den
sidste del af livet”
Birgitte Nielsen
6.4.2010
Y-Mens Club
Sømandshjemmet Frederikshavn
Foredrag om livet på Hospice Vendsyssel.
Birgitte Nielsen
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12.4.2010
Round Table kvindegruppe.
Rundvisning og foredrag på Hospice Vendsyssel
”Palliativ omsorg og pleje i et tværfagligt specialiseret
miljø”
Birgitte Nielsen
13.4.2010
Nutidens kvinder Strandby
Foredrag om at leve livet med en livstruende sygdom i
allersidste fase.
Birgitte Nielsen
20.4. 2010
Temadag ALS og læring
Ålborg Kongrescenter
Charlotte Tambo Holm, Lone Højen, Birte Møller Jensen
og Eva Marie Larsen
26.4.-8.6.2010
Diplommodul i palliation
Symptomkontrol
Elin Jakobsen og Susanne Christophersen
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3.5.-5.5.2010
Kommunikation. Den svære samtale med patient og
pårørende.
Svinkløv
Britta Eckhardt
12.5.2010
Temaeftermiddag
arrangeret
af
den
kliniske
interessegruppe.
Undervisning i terminalt delir af læge og sygeplejerske fra
Hospice Søholm.
Hele personalegruppen.
18.5.2010
Sygeplejerskeklubben Sygehus Vendsyssel Frederikshavn
Foredrag og rundvisning på Hospice Vendsyssel.
Anni Hansen og Birgitte Nielsen
19.5.2010
Kræftens Bekæmpelses Bestyrelse
Foredrag og rundvisning Hospice Vendsyssel
”Det tværfaglige samarbejde i det palliative felt”
Birgitte Nielsen
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20.5.2010
Nutidens Kvinder Skagen – 70 deltagere.
Foredrag om livet på Hospice Vendsyssel.
Birgitte Nielsen
27.5.2010
Dansk Sygeplejeråd Ålborg
Fusioner og forandringer
25.5. – 28.5.2010
Sct. Lucas Hospice
Børn og sorg
Den eksistentielle samtale
Lisa Dannow Rasmussen
3.6.2010
Temadag for hele personalegruppen på Hospice
Vendsyssel
Børn og sorg. Indlæg af Jes Dige, Dorthe Buchwald og Lise
Munk Petersen
The Reef, Frederikshavn

18.8.2010
Rotary Brønderslev
Restaurant Hedelund, Brønderslev
”At være frivillig og sygeplejerske i et tværfagligt miljø
med mennesker i krise og sorg”
Frivillig Bodil Christensen og Birgitte Nielsen
24.8.10
Kvartalsmøde for de frivillige
”Patientens allersidste tid bag den lukkede dør”
Foredrag og undervisning ved sygeplejerske Mette Færch.
1.9.10
Hjemmesygeplejerskerne i Hjørring Kommune
”At være hospicesygeplejerske”
Foredrag ved sygeplejerske Mette Færch.
9.9.10
Højring Hjørring
”At være hospicesygeplejerske”
Foredrag ved sygeplejerske Mette Færch.
9.9.2010
Dansk Sygeplejeråd Metropol København
Opdatering på sygeplejeuddannelsen
Anni Hansen
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11.9.2010
Christiansborg København
Aktiv Livshjælp – en temadag.
Palliation i Danmark
Kristendemokraterne
7.-8.10. 2010
Landskursus for palliations- og hospicesygeplejersker
Udvikling indenfor det palliative felt samt etik.
Ragnhild Støve og Mette Færch
6.9 – 15.10.2011
Diplomodul i palliation
VIA University College Silkeborg
Mellemmenneskelige aspekter i palliation
Charlotte Tambo Holm og Lone Højen
9.9.2010
Dansk Sygeplejeråd Metropol København
Opdatering på sygeplejeuddannelsen
Anni Hansen
11.9.2010
Christiansborg København
Aktiv Livshjælp – en temadag.
Palliation i Danmark
Kristendemokraterne
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9.9.2010
Dansk Sygeplejeråd Metropol København
Opdatering på sygeplejeuddannelsen
Anni Hansen
11.9.2010
Christiansborg København
Aktiv Livshjælp – en temadag.
Palliation i Danmark
Kristendemokraterne
9.10.-10.10.2010
Region Nord og Region Midt
Loven om patientsikkerhed samt registreringer.
Anni Hansen
28.10.2010
Kursus vedrørende indberetning i den palliative database
Kirsten Speich
29.10.-30.10.2010
Netværksgruppe for palliations- og hospicesygeplejersker
vedrørende smertebehandling
Norpharma Vejle
Charlotte Tambo Holm
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1.11.2010
Udvekslingsbesøg fra Gjøvik i Norge hele ugen.
Sygeplejerske Janne Fremstad.

Efteråret 2010
Diplommodul i ledelse 1
Anni Hansen

Lions Club Skagen
Brøndums Hotel
Foredrag om hospicetanken og det tværfaglige arbejde på
hospice.
Birgitte Nielsen

23.-30/11
Basal stimulation
Metropol København
Birte Møller Jensen

4.11.2010
Dansk Sygeplejeråd Ålborg
Forebyggelse og indberetning af arbejdsskader
Arbejdsmiljørepræsentant Birte Møller Jensen
arbejdsmiljøleder Anni Hansen
15.11.-19.11.2010
Børn og sorg – en temauge
Kaløvig Kursuscenter
18.- 19.11.2010
Lederkonference for Danske Diakonhjem
Trinity Fredericia
Birgitte Nielsen

26.11-27.11
GIM 2 – Guided Imaginating Music
Agneta Ed
og

2.12.2010
Fundraisingmøde for erhvervsfolk på Hospice Vendsyssel
Frivillige og personale deltager.
15.12.2010
Social- og Sundhedsassistenter Sygehus Vendsyssel
Frederikshavn
Rundvisning og foredrag om sygeplejen og det tværfaglige
samarbejde på Hospice Vendsyssel.
Desuden en introduktion til værdien af de frivilliges store
indsats på hospice.
Birgitte Nielsen

31

Hospice Vendsyssel
Årsberetning 2010

Tak

Flere pårørende og organisationer har foræret Hospice
Vendsyssel gaver og små hilsner, som vi har modtaget
med glæde.

Af Birgitte Nielsen, hospiceleder

Hospice Vendsyssel har i 2010 med glæde
taknemmelighed modtaget økonomisk støtte fra:

og

•

Menighedsplejen i Frederikshavn

Tusind tak for alle bidrag og gaver.
De vil blive brugt til glæde og gavn for patienter,
pårørende, frivillige og personalet.

•

Sct. Georgs Gilderne i Frederikshavn

Tak.

•

Den Danske Frimurerorden

•

Odd Fellow Ordenen´s Hospice Fond

•

Lions Club Frederikshavn

•

Lions Club Skagen

•

Soroptimisterne Hjørring

•

Sct. Catharinæ Menighedsråd
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