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Af Erik Schou,
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KamillianerGårdens
Hospice

Visionerne for den palliative indsats i Nordjylland er i
stadig udvikling, og i år står de bygningsmæssige rammer
i centrum:
Man er i færd med at opruste både på
KamillianerGaardens hospice og på Hospice Vendsyssel så man kan møde fremtidens udfordringer og behov.
I de processer, der nu er sat i gang i Aalborg og
Frederikshavn, er det af afgørende vigtighed, at man er
enige om, at der, hvor ”plejer” går ind, går engagement og
fornyelse ud.
Der skal tænkes nye tanker, men det må ske på grundlag
af den viden og de erfaringer, der er høstet i de forløbne år.
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Fortid – fremtid – nutid

Det erfarne engagement er derfor en god platform, når
vi skal se på mulighed for ændring af KamillianerGaardens
fysiske rammer, og for Hospice Vendsyssels byggeplaner.
Den dynamik, der ligger i samspillet mellem
professionelle og frivillige, er livsnerven i det at udvikle
miljøer omkring den syge og de pårørende. Og netop det
var drivkraften i vores tanker og ideer.
Efter en årrække, hvor KamillianerGaardens Hospice
og Hospice Vendsyssel har kørt parløb, er tidspunktet
nu kommet, hvor Hospice Vendsyssel løsriver sig fra os i
Aalborg.
I har netop – i samarbejde med regionen – startet
planlægningen af byggeriet i Frederikshavn, og herfra skal
derfor lyde et lykke til med at indrette jeres nye hjem på
Suderbovej. Også tillykke med, at I alle – professionelle,
frivillige og bestyrelse – arbejder så kompetent og ivrigt på
at forvandle jeres vision, jeres tanker om fremtiden, til en
tryg og god ramme om livet på jeres hospice.
At det er lykkedes at føre ideerne ud i praksis, hænger i
høj grad sammen med, at ledelsen ikke ønsker hierarkiets
stabilitet, men har udviklet et netværk, hvor alle kan
blive set og værdsat; hvor alle kan udvikle deres særlige
indfaldsvinkel til arbejdet på Hospice og kan være en del
af fornyelsens platform.
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Midt i perspektiverne for fremtiden må vi stadig
have fokus på den nutid, hvor livet leves, indtil døden
indtræffer.
Døden har mange ansigter: Vi ser ofte det lidende
medmenneske, vi lindrer, hvor vi ser lidelsen, hvad enten
der er tale om kvalme, om værdighedstab, hjælpeløshed,
de mange ubesvarede spørgsmål og den afklaring, der
følger, afsked med mennesker, vi elsker, men også heling
af de sår, som tilværelsen også giver.
Med den samme omhu møder vi den medborger, der
ser roligt og afklaret på sit liv og sin død.
Det er her vi står med vore tilbud om omsorg og lindring,
hvor den syge viser sine symptomer.
Lige så vigtig er omsorgen for de pårørende, der
gennemlever en lige så kritisk fase i sit liv med tab og sorg.
Mange pårørende har brug for vores kærlige og
professionelle omhu, der rummer både realisme,
indlevelse og modet til at give noget af sig selv, så mødet
bliver det personlige møde.
Svaret som det udformes på Hospice gives af alle
involverede:
De professionelle: fra sygeplejersken til køkkenet, fra
musikterapeutens evne til at gå ind i hjertets rytme og
erindringens verden, og fra ledelsens muligheder for
udvikling og involvering.
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Det palliative team: lægens specialiserede rådgivning
om medicin, fra hospicepræstens åndelige omsorg,
psykologens evne til at lytte eller fysioterapeutens hjælp.
De frivillige: de lyttende ører, værten ved måltidet,
samtalen med de pårørende, de nødvendige frikvarter, tid
til rådighed, og den menneskelig erfaring.
Herfra skal derfor endnu engang lyde en varm tak for
endnu et års vellykket arbejde for de medmennesker, for
hvem Hospice blev et hjem i en periode af deres liv.
Held og lykke ønsker jeg bestyrelsen for spor 2 med at
realisere byggeriet og involvere brugerne, så rammerne
bliver hjemlige og egnede til den del af opgaven, som
løses gennem god arkitektur og sunde byggematerialer.

Af bestyrelsesformand
Per Nilsson,
Hospice Vendsyssel

Der er nu kommet skred i processen om opførelsen af det
blivende hospice i Frederikshavn.
Region Nordjylland godkendte i efteråret 2010, at
der skulle bygges et nyt hospice i Frederikshavn med ni
pladser, forberedt til en udvidelse til 12 pladser.
Den Selvejende Institution Hospice Vendsyssel står som
bygherre for det kommende hospice.
Bestyrelsen for Hospice Vendsyssel, repræsentanter for
Kamillus, ledelsen fra det nuværende hospice og Region
Nordjylland har siden beslutningen om opførelsen af
et nyt hospice, arbejdet konstruktivt og intenst med
planlægning af det nye byggeri.
Kort inden nytår 2011, blev grunden Suderbovej 55, på
10.000 m2, erhvervet.
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Det kommende Hospice Vendsyssel

I løbet af foråret og sommeren 2011 har
rådgivningsopgaven været i prækvalifikation og udbud.
I efteråret 2011 blev Grontmij, Frederikshavn, valgt som
rådgiver til udarbejdelse af projektet for det kommende
hospice - til udbud i totalentreprise.
Grontmij samarbejder med Østergaard Arkitekter fra
Aalborg og Schul Landskabsarkitekter fra København,
som underrådgivere.
Tegning af dispositionsforslag og beskrivelse af byggeriet
skrider hurtigt frem, med endelig godkendelse i det tidlige
forår 2012, så opgaven kan sendes i udbud i foråret, med
forventning om indgåelse af totalentreprisekontrakt
inden sommerferien.
Efter entreprenøren er valgt, skal denne have tid til
udarbejdelse af detailtegninger m.v., inden det egentlige
byggeri kan starte.
Vi håber, at første spadestik og gravearbejdet kan starte
umiddelbart efter sommerferien, med indflytning og
ibrugtagning af det nye flotte hospice i sommeren 2013.
Bestyrelsen fra Hospice Vendsyssel har nedsat en
fundraisinggruppe som består af Anna Frandsen,
Kamillus, Birgitte Nielsen, Hospiceleder, Kristine Gjedde,
bestyrelsen og undertegnede.
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Gruppen arbejder for at skaffe midler til at opføre det
areal, der evt. skal bruges ved en udvidelse til tolv pladser,
samtidig med byggeriet af de ni pladser.
Det forventes at det drejer sig om ca. 160 m2 og en
byggesum på kr. ca. 1,5 mio.
Det er planen at lokalerne skal bruges til pårørenderum
og lokaler til de frivillige - indtil lokaliteterne evt. inddrages
til patientstuer.
Fundraisinggruppen
har
afholdt
møde
med
borgmestrene fra Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn
kommuner om projektet. Borgmestrene viste stor
forståelse og opbakning til projektet, og byrådene
i de respektive kommuner behandler i foråret
fundraisinggruppens ansøgning om støtte.
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Foruden de Nordjyske kommuner arbejdes der med
opbakning og støtte til det kommende hospice hos fonde,
foreninger, personer og virksomheder, som tidligere har
vist interesse for Hospice Vendsyssel.
Sideløbende med at skaffe midler til de ekstra ca. 160
m2, er Region Nordjylland ansøgt om tilladelse til at
opføre de yderligere m2, såfremt det lykkes at skaffe
midlerne til byggeriet.
Vi ser nu frem til, at Hospice Vendsyssel opføres således,
at de fleste forventninger og ønsker som de kommende
brugere, pårørende, personale og frivillige har til byggeriet
- tilgodeses bedst muligt.

af Birgitte Nielsen,
hospiceleder Hospice
Vendsyssel

I 4 år har personalet og de frivillige fungeret i midlertidige
lokaler på Hospice Vendsyssel.
Lejemålet på det gamle plejehjem i Frederikshavn er
blevet forlænget, idet byggeprocessen har trukket ud.
I første omgang var det forventet, at vi alle skulle fungere
i de nuværende lokaler i 1 ½ - 2år. Lokalerne fik en kærlig
hånd og huset blev indrettet med dejlige møbler i en tryg,
varm og imødekommende atmosfære.
Trods det lange tidsperspektiv og udskydelser har det
fungeret upåklageligt.
Vi har manglet plads og luft omkring os, men alt taget i
betragtning ville vi ikke have undværet det.
Her tog vores organisation sine første spæde skridt og
vi udviklede os alle stærkt og professionelt indenfor det
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Forventningens glæde

specialiserede felt, palliation..
Vi har fundet vores ståsted og hospiceværdierne er
blevet en integreret del af vores hus og enhver gøren og
laden. ”Det sidder i murstenene” – fortæller patienter,
pårørende og faglige besøgende.
I en velfungerende dagligdag kan vi nu glæde os over
byggeprocessen og initiativerne med det kommende
Hospice Vendsyssel.
I processen inddrages alle brugere af huset.
Arbejdsgrupper tager form, således at byggeriet og huset
bliver et resultat af alles overvejelser.
En proces, som vi fik øje for betydningen af i
forbindelse med planlægningen af renoveringen af
KamillianerGårdens Hospice.
Med forventning mødtes vi første gang i november
måned med bygherrerådgiveren og planlagde en dag med
workshops, afstemning af forventninger og udvikling af idéer.
Det vigtigste for os er ikke nødvendigvis husets
udseende, men at hensynet til såvel patient, pårørende,
medarbejder og frivillige vejer tungest.
Huset skal være praktisk indrettet, som en god
arbejdsplads med alle arbejdsmiljømæssige hensyn –
men i høj grad også et hus hvor æstetik og gode materialer
byder patienter og pårørende velkommen.
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Forventningens glæde rummer også, at vi bliver i stand
til at øge aktiviteter med kurser og undervisning i eget
hus. Det ser vi frem til.

8

Til næste årsberetning er byggeriet fremskredent og
vi glæder os til, at kunne give jer en statusrapport og et
tydeligt billede af vores nye hospice.

Center for Lindrende Behandling

Patienter indlagt på Hospice Vendsyssel i tiden 1.
januar - 31. december 2011
I hele perioden har der været indlagt 115 patienter
på Hospice Vendsyssel.
100

De 115 patienter har været indlagt fra 2 til 63 døgn,
sammenlagt 1.867 plejedøgn, hvilket svarer til en
gennemsnitlig indlæggelsestid på 16,2 døgn.
Belægningsprocenten i nævnte
døgnpladser udgør 85,3 %.
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KamillianerGaarden

Aldersspredningen hos de 115 patienter er fra 31 år til 90
år. Gennemsnitsalderen er 67 år.
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Af de 115 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 KOL 0,9 %
1 patient med arteriosklerose 0,9 %
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Hospice Vendsyssel
Årsberetning 2011

Hovedgener hos patienterne ved indlæggelsen:
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87 patienter døde på Hospice Vendsyssel. Tilstede ved
dødslejet hos:
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Tanker fra en pårørende

Når man kommer i den situation, at livskvaliteten i
hjemmet ikke længere kan forsvares og i samråd med den
palliative sygeplejerske, bliver enige om, at en indlæggelse
på hospice er den eneste fornuftige løsning.
Ja! - så begynder man jo at undersøge hvad hospice
egentlig er for noget og vi var selvfølgelig meget spændte
på hvad der ville møde os i:
”et hus der rummer omsorg og livskvalitet til uhelbredeligt
syge og døende mennesker og deres pårørende”

Af Knud Jørgensen, ægtefælle til patient
Tove Sonni Jørgensen

”Ikke farvel, men på gensyn!”
Det siger næsten alt om ledelsen og personalet, men også
om de frivillige på Hospice Vendsyssel.
På gensyn…., det var den afsked jeg blev mødt med, da
tidspunktet kom, udsyngningen var afsluttet, kaffebordet
ryddet, de personlige ting pakket og det var tid til at sige
farvel og forlade hospice.

Det første møde med hospice er et hjertevarmt
personale, der byder os velkommen.
En dejlig lys og lang gang med blomster i krukker og
kunst på væggene.
Det næste er, at vi bliver præsenteret for stuen hvor min
kone skulle være.
Når man ikke kan være hjemme, så kommer hospice
tættest på - af alt hvad der ligner hjemlig hygge.
Stuen er indrettet med alt hvad man kan forestille sig.
TV, radio, CD afspiller, te-køkken, stort og lyst badeværelse
m.m.
Da vi kom ind på stuen var der tændt lys, der var blomster
på bordet og bordet var dækket op med kaffe, vand og
småkager…. en rigtig dejlig start på et hospiceophold.
Herefter blev vi præsenteret for den sygeplejerske der
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skulle passe min kone og vi havde en hyggelig samtale
hvor hun gennemgik og fortalte os om hospice og senere
blev vi vist rundt på resten af hospice – køkken, spisestue
og hyggehjørne m.m.
Hospice filosofien ender med ”og deres pårørende”, og
jeg vil her fortælle hvad det har betydet for mig.
Min kone var indlagt af 2 omgange. Første gang til
symptomkontrol i 2 uger og vi deltog i den periode i alle
måltiderne ved spisebordet.
Der var på det tidspunkt ikke så meget fokus på mig
som pårørende. Der er et par situationer fra den tid jeg
husker tydeligt og vil nævne.
Køkkenet er jo ikke bare et køkken med en ugentlig
madplan, men er også et køkken, der er indstillet på at
efterkomme specielle ønsker og en aften fik vi serveret
vinbjergsnegle.
En anden situation, var en aften hvor vi var næsten
færdige med at spise og en af sygeplejerskerne spurgte,
om vi have lyst til at synge.
Pludselig sad hun ved klaveret og en anden sygeplejerske
havde fundet sange.
Det der også er så fantastisk, er at alle spiser med patienter (dem der har mulighed herfor), personale,
frivillige og pårørende. Der bliver ikke snakket meget om
sygdom, men om alt muligt andet.
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Senere og 2. gang min kone var indlagt - var det for at
ende sit liv på hospice.
Hun holdt ud i 9 uger, hvilket er ret usædvanligt. Min
kone var stort set ikke ude af sengen i den periode og
havde virkelig behov for den pleje, omsorg og lindrende
behandling, som er det hospice er så fantastisk gode til.
Der er mange situationer hvor personalet udviste deres
værdier. Blot for at nævne en enkelt:
Min kone vare lige blevet plejet, nusset og skiftet, men
det var altså gået galt igen, men personalet kom hurtigt
tilbage, igen med det store smil, og skiftede min kone igen.
I en fortvivlet og usikker situation hvor man ofte føler
ikke rigtigt at kunne gøre noget, mødes man i den grad af
filosofiens ord ”og deres pårørende” :
man får et klap på skulderen, et knus –”du gør det
godt nok”…..
man bliver tilbudt musikterapi og fysioterapi
man bliver tilbudt at tale med præst og psykolog
man oplever et åbent og ærligt palliativt team
man får tilbudt mulighed for at overnatte, enten
på stuen eller i et separat værelse
man bliver kontaktet af personalet, ikke kun på
hospice men også i hjemmet
jeg kunne fortsætte……..

Hospice Vendsyssel
Årsberetning 2011

Jeg har ved flere lejligheder nævnt at hospice føltes
som mit andet hjem samt, at personalet og de frivillige
nærmest var blevet min nye familie.
Jeg havde et ønske om at ville være til stede når min
kone sov ind og jeg blev flere gange overbevist om, at jeg
nok skulle få besked i god tid. Også dette løfte opfyldte
man.
Jeg havde været hjemme til en familiefødselsdag og blev
kontaktet tidligt om formiddagen den næste dag. Jeg blev
anmodet om at komme til Frederikshavn, idet der i de
sene nattetimer var sket ændringer i min kones tilstand.
Jeg fik den lykkeligste halve time med min kone inden
hun stille døde - omstændighederne taget i betragtning.

Jeg var alene til stede i Abildgård kirken, men blev
pludselig flankeret af to sygeplejersker – du skal ikke sidde
alene! Da min kones navn blev nævnt og der blev tændt et
lys, fik jeg et lille klem på min arm……..
Når jeg tænker tilbage på min kones og mit ophold
på hospice får jeg ofte, som hospicelederen sagde, da
hun velfortjent blev hædret for sygeplejerskeprisen i
Nordjylland, ”man får lidt allergi i øjnene”!
Tak Hospice Vendsyssel – jeg skylder Jer så meget og vil
gerne, hvis jeg bliver accepteret, melde mig som frivillig
og dermed betale tilbage så godt jeg kan.

Alterlys, udsyngning og Alle Helgens aften i Abildgård
kirke var bare noget af den smukkeste afsked, som jeg
kunne ønske mig med min kone.
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Sonni – en fortælling om hvordan musikken kan
blive en ven på den sidste del af livsrejsen
Af Agneta Ed,
musikterapeut

Første gang jeg møder Sonni er ved hendes første
indlæggelse på hospice.
Hun er indlagt til symptomkontrol af sin lungekræft.
Efter at have banket på døren til Sonnis stue høres et
kraftfuldt ”Ja” - og jeg træder ind i en stue fuld af humor
og kampånd.
Jeg møder et par energifyldte øjne. ”Ja” musik har altid
fyldt meget i mit liv, siger Sonni - med nysgerrighed
overfor mit tilbud om musikterapi.
Her begynder vores rejse, som strækker sig over Sonnis
to indlæggelser.
Musikken bliver en hjælp for Sonni til at kunne slappe
af og fokusere på andet end smerte og sygdom.
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Musikken bliver også en måde at kommunikere på , dels
som brobygger i nærvær med hendes kære, hvor ordene
nogle gange kan være svære at finde, og til dels også som
kommunikation indad til minder og følelser.
Rejsen bliver også et tilbageblik musikalsk, for at finde
skelsættende og vigtige hændelser i Sonnis liv. Ofte
forbinder vi minder med musik. Til sidst bliver musikken
en måde at skabe ramme omkring et ordløst nærvær,
hvor det bærende element er den musik vi i fællesskab
har fundet frem til. Undervejs kommer også forklaring
på at det specielt i Sonnis livshistorie er relevant at kalde
musikken for en ”ven”.
Den første indlæggelse er den første del af rejsen, hvor
Sonni og de pårørende bliver tilbudt afspænding og
musiklytning.
Sonni har besøg af sin gode veninde. De vælger i
fællesskab at få en kropsafspænding med efterfølgende
musiklytning.
En kropsafspænding hjælper med at skifte
bevidsthedstilstand, men bare så let - at det kan opleves
som at være det sted man befinder sig mellem vågen og
søvn.
Herefter bliver oplevelsen af musikken mere intens og
skaber ofte indre billeder, dette kaldes at visualisere.
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Sonni og veninden vælger som afspænding at forestille
sig at varme strømmer gennem kroppen. Herefter lytter
de til ”Hymne” komponeret af Anders Rogg.
De vælger i fantasien at forestille sig at ”være” et fælles
sted når musikken starter.
Musikken er komponeret med udgangspunkt i behov vi
møder hos de fleste patienter indlagt på hospice. Her er
behov af ro og overskuelighed ofte i fokus.
Musikvalget her har en langsom rytme, har små
udsving i toneomfang, og harmonierne er enkle for ikke
at overstimulere.
Samtalen efter musiklytningen mellem Sonni og
veninden fokuseres på minder om fælles oplevelser.
Sonni får her hjælp af musikken til i fantasien at besøge
steder hun ikke længere kan rejse til, eller at finde steder,
der giver hende ro og glæde.
Hun udtrykker velvære og bruger musikken til at koble
tanker fra der fokuserer på sygdom. Hun falder nogle
gange i dyb søvn efter musiklytning.
Sessionerne med musiklytning foregår i fællesskab med
Sonnis mand eller veninde, eller med Sonni alene.
Sonni er god til at nyde. Ligesom hun med stor fornøjelse
nyder et godt måltid med snegle og vin i vores spisestue
sammen med sin mand, nyder hun også musikken.

”Den giver mig mulighed for at mindes alt det gode i
mit liv”. Hun nyder tanken om at komme hjem igen,
hvilket hun også skal efter dette ophold på hospice, hvor
hendes symptomer nu er under kontrol.
Sonni bliver igen indlagt efter nogle måneder, hvor
hendes sygdom gør hverdagen uoverskuelig derhjemme.
Hun er træt og sengeliggende. Humøret er ikke altid i
top, og korttidshukommelsen svigter nogle gange. Den
kraftfulde energi i øjnene er der kun glimtvis.
Sonni møder mig med smil, lægger brillerne på
natbordet og ligger sig godt til rette i sengen. Hun er tryg
ved ritualerne fra sidste gang. Hun nyder musikken, men
orker ikke rigtigt at kommentere de oplevelser hun får,
mere end ”Det var dejligt”. Det er nok bare at lytte.
Denne gang bliver musikken valgt ud fra, at Sonni på
nuværende tidspunkt i sygdomsforløbet, har brug for
musik der skaber en ramme omkring sig selv.
Rammen kan skabes af musikkens faste rytme og
forudsigelighed.
Det giver en oplevelse af orden i kaos, eller som i Sonnis
situation - ro omkring tanker eller oplevelser, der skaber
forvirring.
Musikken er eksempelvis ”Arons drøm” fra filmen
Juleoratoriet.
En lille hel symfoni på 4 minutter, der netop indeholder
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fast puls, forudsigelighed, men også start og slut.
Musikken bliver brugt til afspænding og musiklytning
med Sonni alene, men også i fællesskab med Sonnis
mand eller veninde.
Her bliver den enkelte gange en brobygger til kontakt,
hvor ord eller situationer har skabt misforståelse i
kommunikationen. Musikken skaber også et fælles
nærvær, hvor det at lytte sammen får samme værdi, som
at samtale.
Sonni er i starten af denne del af musikrejsen meget
kommunikerende - de dage hun har det godt.
Hun fortæller om yndlingsmelodier, der bliver sunget
eller spillet for hende.
Familie, venner, jeg eller vores sygeplejersker, der spiller
klaver fylder hendes dage med blandt andet ”Nu er jord og
himmel stille”.
Musikken fylder hele hospice og giver glæde også til
andre.
En sang har stor betydning for Sonni.
Peter Vesth’s; ”Veras vinterven”. Hun har hørt den live på
Bornholm sammen med sin gode veninde.
Venindens mand kommer med sin guitar og glæder
Sonni med at spille og synge den.
Hun får den ind på stuen på CD, som hun lytter til, ofte
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sammen med andre. Den bliver som et spejl af det dejlige
liv - hun har haft med familie og venner. Teksten kan også
tolkes som om, at man skal tage hånd om de stunder man
kan nyde, og turde gøre det.
En tolkning jeg er helt sikker på Sonni er enig i.
Rejsen er ved at være slut. Sonni lytter til musikken jeg
kommer med, men sover meget af tiden.
Sonni er ikke altid kommunikerende, og kun vågen
glimtvis.
Jeg synger hendes yndlingssange, først med tekst, men
i de stunder hvor hun ikke er kontaktbar - kun som en
stille nynnen.
Rytmen følger hendes vejrtrækning, og jeg håber og
ved et sted, at melodierne og tonerne følger med helt til
rejsens slutning.

Af Anna Frandsen,
bestyrelsesformand
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Fra et år i Kamillus Frederikshavn

Vi har allerede trådt de første skridt på vejen og føler, at
det nok skal gå trods en større indsats fra bestyrelsen og
engagerede frivilliges side.
En stor glæde er det, at vi har så dejlig en flok frivillige,
der hver især yder deres til meget stor tilfredshed på
hospice og i hjemmene.
Vi føler selv - og bliver da også bekræftet i - at vi gør en
forskel for og med Hospice Vendsyssel.

Året har været begivenhedsrigt, fyldt med mange glæder
og stor stabilitet. Alligevel sidder jeg i skrivende stund
med blandede følelser.
Årsagen til det er, at vi netop har måttet tage den tunge
beslutning at opsige vores koordinator. Baggrunden for
beslutningen er den, at vi ikke har formået at leve op til
vore forhåbninger om at skaffe økonomi nok til at aflønne
hende.
Dobbelt ondt gør det, at vi ved, at det rammer vores
smilende og imødekommende koordinator hårdt.
Netop nu er vi i et underudvalg i bestyrelsen ved at
lægge en struktur på de fremtidige opgaver med at
fastholde frivilligheden i samme gode gænge, som den til
nu har fungeret.

Umiddelbart efter generalforsamlingen i 2011
besluttede vi i bestyrelsen at ændre strategi i forhold til
at være synlige. Vi ville ud på gaden for at møde folk dér.
Vi har været på gaden i Frederikshavn, Bindslev og
Skagen. Til foråret kommer turen til Sæby. På disse dage
har vi oplevet et helt utroligt fællesskab. Bestyrelsen,
ansatte på hospice og frivillige har løftet i flok og givet
positivt indhold i formen.
Vi har med plancher, traktement og i samtale oplevet
imødekommenhed og respekt for sagen.
Vi har opbygget et materiale til fremvisning og
synliggørelse, som en god basis for samtale. Fra gang til
gang får vi udvidet vores idéer og materialet. Jo, disse dage
har været i den grad givende for os og for kendskabet til
vores hospice, tror vi på.
At det så også har betydet en god medlemstilgang, kan
vi jo kun glæde os over og være taknemmelige for.

21

Hospice Vendsyssel
Årsberetning 2011

”Nærmest lykkelig”

Af Lenette Sørensen
Palliationsfysioterapeut
Det palliative Team
Hospice Vendsyssel

Baggrund
Jeg blev færdiguddannet som fysioterapeut i år 2000.
Allerede under min uddannelse blev jeg klar over, at jeg
en dag gerne ville arbejde fuld tid med kræftpatienter.
Ad tilfældighedernes vej arbejdede jeg de første 10 år
som privatpraktiserende fysioterapeut. I de 10 år fik jeg
indhentet en del erfaring med at arbejde og være sammen
med kræftpatienter, fortrinsvis brystopererede kvinder.
Men i august 2010 bød chancen sig for på fuld tid at
indgå i Det palliative Team i et job, hvor jeg i den grad er
med til at gøre en forskel for uhelbredeligt syge mennesker.

Arbejdsdagen
At være ansat i Det palliative Team indbefatter, at jeg dels
arbejder i patientens eget hjem og ud over det på Hospice

22

Vendsyssel.
Jeg har hermed en meget varieret arbejdsdag, som
er meget indholdsrig. Jeg møder mange patienter og
pårørende, og jeg har megen kontakt med forskellige
samarbejdspartnere.
Koblingen mellem at komme i patientens eget hjem
går utroligt godt i spænd med, at jeg dermed også i visse
tilfælde fortsætter det fysioterapeutiske arbejde inde på
hospice, hvis patienten indlægges der, og endelig kan jeg
igen i de tilfælde, hvor patienten udskrives, følge ham
eller hende tilbage til eget hjem.
Det er med både vemod og glæde, når ”mine” patienter
indlægges på hospice. Jeg rammes af noget, når navnet
på èn, jeg kender, står på skiltet ved døren ind til en stue.
Det er en glæde for mig at vide, at vedkommende er i de
allerbedste hænder på hospice og er et sted, hvor vi kan
yde en specialiseret tværfaglig indsats. Glæden ligger også
i at patienten og de pårørende føler sig trygge ved, at der i
hvert fald er én, de kender hjemmefra. Vemoden kommer
selvfølgelig af at vide, at patienten er her af den grund, at
han eller hun har brug for mere hjælp.

I eget hjem
Når en patient er i eget hjem, har jeg mange
samarbejdspartnere. Bl.a. hjemmeplejen, hjemme
sygeplejersken, kommunens ergo og fysioterapeuter,
palliationssygeplejersken og måske den privat
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praktiserende læge. I enkelte tilfælde er alle tværfaglige
på banen. Det stiller krav til et stort overblik og tydelig
kommunikation mellem hjemmet og os.
Den fysioterapeutiske indsats i eget hjem består ofte
i lindrende massage af øm muskulatu ex. arme eller
ben, vha. blid manuel lymfedrænage og måske ligefrem
kompressionsbandage. Fysioterapi i eget hjem kan
også være en gåtur eller træningsøvelser for at bevare
mobiliteten. I de tilfælde hvor der er sekret- og/eller
respirationsproblematikker, kan dette for manges
vedkommende lindres med lungefysioterapi. Ud over det
er jeg ofte bindeled til kommunens ergoterapeuter med
henblik på at skaffe relevante og fornødne hjælpemidler.

Hospice
Mit fokus på hospice er stort set det samme som i eget
hjem. Dog kan det tilføjes, at jeg sammen med patienten
har mulighed for at kunne komme i varmtvandsbassin.
Det er noget flere af vores patienter nyder godt af. Det giver
en stor nydelse at mærke ex. den større bevægelsesfrihed,
det giver at være i det 36 grader varme vand, frem for at
ligge i sengen.
På hospice er der ydermere mulighed for, at jeg kan
tilbyde de pårørende massage. Det er der mange, der
benytter sig af. De sætter stor pris på det lille frikvarter fra
stuen. Nogle er under massagen helt i deres egen verden
med deres store sorg og mange bekymringer, mens andre

gerne vil snakke om løst og fast, har brug for at snakke om
den store sorg de gennemlever eller har brug for at græde.
I samarbejde med vores musikterapeut Agneta Ed kan
jeg, når nogen har lyst til det, give massage samtidig med,
at hun laver en induktion, der får vedkommende i en
endnu dybere afslappet tilstand.
I løbet af dagen på hospice hjælpes sygeplejerskerne og
jeg ofte ad med at flytte og lejre patienten, finde en god
lænestol og fodskammel eller måske en varmepakning til
en pårørende. Ved fælles hjælp støtter, hjælper og forkæler
vi alt, vi kan.
Det er med stor stolthed og glæde, at jeg hver dag går
til og fra mit virkelig meningsfyldte arbejde. Jeg møder så
megen taknemmelighed og positive tilkendegivelser fra
patienter, pårørende og kollegaer.
Jeg er ”nærmest” lykkelig
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Jan Vajhøj og Jan Jensen.

You matter because you are you.
You matter to the last moment of your life –
and we will do all we can,
not only to help you die peacefully,
but to live until you die.
Dame Cicely Saunders
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Af Louise Hagen Poulsen,
sygeplejerske

Hospice Vendsyssel modtager hvert halve år en
sygeplejestuderende fra sygeplejerske uddannelsen i
Hjørring. Den studerende er på sit 6. semester – den
sidste del af uddannelsen. I min tid som studerende var
hospice et praktiksted, der var rift om og stor efterspørgsel
på. Man skulle derfor skrive en begrundet ansøgning til
skolen om, hvorfor man netop ønskede at tilbringe sin
sidste praktikperiode der. På andre årgange kan man
opleve, at ingen studerende specifikt ønsker hospice som
praktiksted, ofte grundet de specielle omstændigheder
der er her.
Allerede inden jeg påbegyndte min uddannelse, var
jeg dog ikke i tvivl om, at jeg brændte for at få min sidste
praktik på et hospice. Hele tankegangen i det palliative felt;
lindring fysisk såvel som psykisk og det at sygeplejersken
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At være studerende på hospice

varetager helhedsplejen af patienten der, fandt jeg meget
spændende, givende og meningsfyldt. Selvfølgelig havde
jeg også mine betænkeligheder, bl.a. hvorvidt man kunne
stå det igennem, når man blot var ung studerende uden
den helt store livserfaring. Kunne man mon undgå at
blive for grebet af sine egne følelser og var det muligt at
forblive professionel i alle situationer? Var man stærk
nok til at agere i denne kultur? Jeg tænkte også meget på,
hvordan patienter og pårørende ville have det med, at en
studerende uden erfaring skulle komme tæt ind på deres
liv i en intens og følelsesladet tid. Langt de fleste har dog
ikke noget imod, at de studerende får en rolle, men ind
imellem er der også familier, som takker nej, og dette
bliver naturligvis mødt med fuld forståelse.
At være studerende på hospice er selvsagt noget andet
end at være på en almen medicinsk afdeling på sygehuset.
På sygehuset opnår man megen erfaring i selve den
instrumentelle, praktiske sygepleje. Dagligdagen dér
er ofte plaget af travlhed, og måske er der ikke megen
tid tilovers til at lære patient og pårørende at kende. På
hospice yder vi naturligvis også praktisk sygepleje men
med lindring som omdrejningspunkt. Vi har ligeledes en
god normering og god tid til at koncentrere os om social,
psykisk, eksistentiel og åndelig omsorg. Netop disse
aspekter af sygeplejen er man som studerende på hospice
heldig at opnå erfaring i, og denne erfaring er guld værd
at have med sig i sit videre virke og liv. Men måske er

25

Hospice Vendsyssel
Årsberetning 2011

det også netop denne del af sygeplejen, der kan virke
skræmmende på nogle. Ofte er jeg blevet spurgt, om ikke
det er hårdt at studere/arbejde i dette felt. Selvfølgelig
bliver det aldrig bare ”et helt almindeligt” arbejde, når
man passer patienter, der er alvorligt syge og ved at takke
livet af. Men det er også helt unikt, at man som studerende
kan få lov til at hjælpe og gøre sit bedste for disse patienter
og deres pårørende.
For mig er det en ære som studerende at få lov til at
træde ind i hospice verdenen. Man tilegner sig ikke blot
erfaring på det faglige plan, idet der også personligt sker
en udvikling og modningsproces. Sygeplejen her bliver
aldrig bare udenadslære og et håndværk – noget man bare
gør. Ikke to patienter, familier og forløb er ens, hvilket
bevirker, at man dagligt bliver udfordret. Udfordringer er
spændende, men de kræver også mod. Det kræver mod at
være sammen med patienter, hvor der ingen trøst er. Hvor
end man gerne vil, er det ikke muligt, at fortælle patienten
hvad der sker på den anden side, da det er stier, ingen af
os har betrådt.
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Personlighed spiller også en væsentlig rolle som
studerende og sygeplejerske på hospice – den bliver på
en måde brugt som en slags instrument i sygeplejen. Man
møder ikke blot patient og pårørende som professionel,
men også som det menneske man er, med de erfaringer
man nu engang har. Dét at bruge sig selv på denne måde
i arbejdet med uhelbredeligt syge og døende patienter
bevirker, at man ofte bliver berørt. Indimellem sker det
også, at man kan blive ramt af en given situation. I sådan et
tilfælde er kollegerne og vejlederen rigtig gode til at støtte
op omkring den studerende og få snakket situationen
igennem. Det er vigtigt, at man som studerende kan agere
professionelt, men det er også okay og naturligt at blive
berørt, så længe man har sin situationsfornemmelse
intakt og ikke mister sig selv i det.
Man er slutteligt ikke ”bare” studerende på hospice;
man skal være oprigtig i alle handlinger og relationer, for
at kunne høre til i denne kultur. Hvis man trives der, er jeg
sikker på, at andre, der har været studerende på hospice, er
enige i, at denne praktik er helt speciel og uforglemmelig.

Af hospicesygeplejerske
Ragnhild Støve

Som sygeplejerske er det helt specielt at arbejde på et
Hospice.
Vi får tildelt en eller flere patienter,som vi er
kontaktsygeplejerske for.
Derved får vi et godt indblik i, hvilke problemstillinger
vi skal fokusere på, så opholdet bliver så godt som muligt
for den enkelte patient og deres pårørende.
For mig er det vigtigt, at jeg giver mig god tid til at udføre
de daglige gøremål hos en patient.
I begyndelsen var det lidt svært for mig at lære denne
kunst, da jeg tidligere har arbejdet på en akut medicinsk
afdeling, hvor arbejdsgangen var helt anderledes.
Fire år senere er det den naturligste måde at arbejde på,
det er dejligt.
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Sygeplejens mange facetter på et hospice

På hospice skal patienterne og de pårørende føle sig
hjemme. De kan tage små ting med hjemmefra, som
betyder noget for dem. Det kan være billeder, malerier,
deres eget sengetøj, sengebord eller måske et kæledyr.
Påklædningen er også vigtig og vi opfordrer patienterne
til at bruge deres private tøj.
Vi sørger for at tøjet bliver vasket, og hængt til tørre på
eget badeværelse.
Vi hygger meget om den enkelte, det kan være dæmpet
musik. en lille blomst eller et tændt stearinlys.
Når en stue skal ryddes, efter en patient, vasker
sygeplejersken dyne, pude og tæpper. Det foregår i
kælderen, hvor vi deler vaskerum med flere afdelinger. Vi
har vaskerummet nogle timer ad gangen, så det kræver
planlægning.
Så alle vagthold hjælper hinanden med at få tingene på
plads igen. Da vi ikke har meget depotplads, kræver det
mere af personalet at holde orden på hylder, skabe og
skuffer.
Så er det nemt at få et overblik over de ting vi mangler når der skal bestilles depotvarer eller linned hjem.
Mit område er at holde orden
og gøre rent i
medicinrummet.
Det er dejligt når alle præparater står på sin rette plads,
og medicinæskerne ikke ser alt for sønderrevne ud. Orden
er med til at forhindre forvirring og fejl – når medicinen
doseres.
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Vi bruger tid på at orientere os om kurser, nye bøger,
artikler mm.
Der er interessegrupper, der arbejder med bl.a delir og
kognitive forstyrrelser, som specielle interesseområder
indenfor vores speciale, palliation.
I vores arbejde har vi brug for supervision, da vi tit står
med vanskelige problemstillinger.
Det giver os fornyet energi og glæde ved at arbejde med
alvorligt syge patienter.
Skyllerumsarbejdet er vi fælles om, der kan nemt
samle sig en del ting derude. Alle må bidrage for at huset
fungerer.
Det er vigtigt for hele personalet, at vores afdeling tager
sig godt ud - og giver mennesket en oprigtig følelse af, at
her er godt at være.
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Som et lille sjovt eksperiment har vi også en samling
orkideer - som alle værner om.
De afblomstrede orkideer bliver passet og plejet i et
bestemt rum.
Her får de den rette pasning og omsorg, og når de så
begynder at blomstre på ny - kommer de ind på stuerne
og pynter op.
Det er altid en glæde at møde på arbejde, da det aldrig
bliver rutinepræget.
Min oplevelse er, at alle er meget engageret i deres
arbejde.

Af Karen Mortensen,
frivillig på Hospice
Vendsyssel

Karen Mortensen har været sygehjælper i 43 år på Sygehus
Vendsyssel i Frederikshavn og derefter frivillig på Hospice
Vendsyssel i snart 4 år.
En stille og rolig eftermiddag i dagligstuen på hospice
stillede vi Karen nogle spørgsmål om det at være frivillig.
”Hvordan opstod din interesse for at være frivillig på
Hospice Vendsyssel?”
Det har altid interesseret mig at have med mennesker
at gøre.
Igennem mit tidligere arbejde og nu som pensionist er
det vigtigt for mig at gøre noget for andre.
Man kan sige, at det er en væsentlig del af mit liv.
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Det giver mening

Jeg har aldrig haft problemer med at være blandt
mennesker, der har det svært.
Det giver mening for mig, at være her blandt pårørende
og patienter.
Samarbejdet med plejepersonalet og køkkenpersonalet
viser alles forskellighed og jeg finder min plads i dagen og
øjeblikket – netop som det er lige den dag jeg kommer.
”Hvad er forskellen på at være frivillig og dit tidligere
arbejdsliv?”
Jeg er her for at yde den enkelte den hjælp, der behøves.
Om det er i samtalen med den pårørende eller patienten
eller om det er at løse de praktiske opgaver – det hele giver
mening for mig.
Når jeg løser de praktiske opgaver falder jeg let i snak
med alle omkring mig – hvis jeg kan mærke, at de gerne
vil tale med mig.
Jeg har ingen problemer med, at de ansatte løser
plejeopgaverne for patienterne – mine opgaver er
anderledes nu.
Det giver mig en tilfredshed og glæde.

”Har du mødt nogle reaktioner på, at der er frivillige til
stede på Hospice Vendsyssel?”
Ja, jeg møder positive reaktioner fra dem jeg taler med.

29

Hospice Vendsyssel
Årsberetning 2011

Det virker som om vi løser en god opgave ved at være her.
”Hvad er det I deler, patienter, pårørende og besøgende når
du sidder her?”
Det er meget forskelligt. Jeg bestræber mig på mest at
lytte. Jeg spørger meget lidt og lader den jeg taler med
”spille ud” i samtalen.
Så kan samtalen enten være stille nærvær med enkelte
sætninger mellem os eller en bred snak ved spisebordet.
Der er altid nogle emner rundt om bordet, der dukker
op igen og igen.
Det er ”ufarlige” emner som:
Hvilken egn man kommer fra, vejret, byen vi er i og
begivenheder man har hørt om i nyhederne - gerne
positive begivenheder.
Jeg spørger aldrig til sygdom og følelser, men lader
samtalepartneren berøre det – hvis de vil.
Nogen gange er der lidt stille ved bordet – især hvis der
er en, der er meget berørt.
Det skal der også være plads til. Som frivillig prøver jeg
at mærke hvad der er behov for.
Jeg ”falder ind” i den stemning der er.
Det kan godt være svært at møde ind i en vagt, hvor en
familie lige har mistet.
Især hvis det er mennesker, som jeg ikke har nået at
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møde her før dødsfaldet.
Jeg præsenterer mig altid og fortæller, at jeg er frivillig.
Jeg synes, at det er vigtigt altid at give dem hånden og
vise min medfølelse på den måde – det er det mindste jeg
kan gøre.
”Oplever du så huset, som en trist arbejdsplads?”
Det synes jeg ikke. Selvfølgelig er der triste forløb og
skæbner. Jeg kan sagtens lægge alle tabene bag mig og
skelne mellem familiens tab og mit liv.
Der er mange positive oplevelser, selvom det handler
om afslutningen af livet.
Jeg oplever dagens gang og de dødsfald, der sker her
– som en naturlig afslutning på svære forløb – der ikke
kunne være anderledes.
”Hvad giver det så dig at arbejde som frivillig?”
Det giver mig meget at blive budt velkommen hver gang
jeg kommer – at være en del af huset.
Jeg får oplevelsen af, at der er brug for mig og jeg gør en
forskel.

Af Britta Eckhardt,
hospicesygeplejerske

Når man begynder at tale med en patient om døden
som en mulig fremtidsudsigt, så følger spørgsmålet om
tro og religion ofte lige efter. Hvis patienter ikke tidligere
har tænkt over, om der er noget på den anden side, så
begynder de ofte på det i den situation.
Den åndelige dimension forstår jeg som det, der handler
om menneskets søgen efter MENING og HÅB - uanset om
det søges i eller udenfor en religiøs forståelsesramme.
Åndelige behov handler for mig også om at blive
stimuleret intellektuelt. Enten det er gennem litteratur,
filosofi, diskussioner, samtaler, selvudvikling eller andre
typer stimulans som kræver tankevirksomhed.
Lige såvel som vi sygeplejersker på eget initiativ spørger,
om patienten har smerter, så er det god sygepleje at spørge
ind til om en patient har et åndeligt behov. Når vi fra en
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Hvad er Åndelig omsorg bl.a for mig
som sygeplejerske?
undersøgelse på Rigshospitalet ved, at ca. halvdelen af
patienter med dødelige sygdomme bakser med åndelige
spørgsmål, kan det være ansvarlig sygepleje for eksempel
at spørge: ” Vi ved, at når man er i din situation, så er det
normalt at have spørgsmål om liv, død, eksistens, tro og
Gud – tænker du i de baner?”
Det er vigtigt at understrege, at man skal respektere
patienten og hele tiden have denne i fokus, når man udøver
åndelig omsorg. Vi skal ikke prædike, men interessere os
for patientens åndelige ve og vel. Lytte og stille spørgsmål.
Uanset personalets egen religiøse overbevisning, så er
vores ansvar og opgave at tage udgangspunkt i patienten
- ellers overskrider vi vores beføjelser. Mange har måske
tænkt på åndelig omsorg som en måde at missionere på,
og det glæder mig meget, når jeg ser en patient finde fred
i den kristne tro, men vi skal være meget opmærksomme
på ikke at have en forkyndende dagsorden over for
patienten. Endelig er der begrebet interdependens,
(gensidig afhængig tillid)som er K.E. Løgstrups betegnelse
for, at mennesker er hinandens verden og skæbne, fordi
deres liv er indviklet i og gensidigt afhængige af hinanden.
Vi kan fremme eller hæmme hinandens livsudfoldelse, og
forskellen mellem at fremme og hæmme kan opfattes
som forskellen mellem godt og ondt, rigtigt eller forkert.
Patienten er ”afhængig” af os, og det skal vi være
opmærksomme på, og passe på ikke at ”udnytte”. Det er
vigtigt, at patienten altid oplever sig respekteret, og at vi er
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åbne over for ham eller hende. Det handler om, hvad der
er vigtigt for patienten – hvad der betyder noget for ham
eller hende. Og hvis en patient spørger mig, hvad jeg selv
tror på, vil jeg ikke holde mig tilbage – men det er vigtigt,
at jeg igen retter fokus mod patienten og spørger hvilke
tanker, han eller hun gør sig om sagen.
Grænsen for hvor langt man som plejepersonale kan
gå i forhold til åndelig omsorg, afhænger af den enkelte
patient. Det er patientens ønsker og behov som afgør, hvor
grænsen går. Ydmyghed er en vigtig del af det - vi spørger
os for. Vi skal ikke missionere, men invitere. Invitere til en
snak om eksistentielle emner ved at stille spørgsmål og
ved uopfordret at tilbyde at lytte, at henvise til en præst,
psykolog, musikterapeut, eller lignende.
Vores rolle er forskellig for hospicepræstens og
psykologens og musikterapeutens, som har en mere
officiel funktion, og som patienten ikke er afhængig af.
Vi har derimod mange hverdagssituationer, hvor vi kan
opbygge en god relation til patienten og få et afslappet og
måske humoristisk forhold, som kan gøre det lettere at
åbne op for de lidt dybere ting. Til gengæld er patienten
afhængig af os i forhold til pleje, hvilket stiller krav til
personalet om ikke at udnytte patientens afhængighed af
os.
Jeg har spurgt en familie, hvordan de oplevede den
åndelige omsorg for deres mor, og her er deres svar:
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Helt overordnet så var vi alle i familien overordentlig
godt tilfreds med den måde, hvorpå personalet taklede den
for Else og vi andre svære tid.
Det er vores faste overbevisning, at hospice kan noget i
relation til den døende og dennes familie som hospitalet
ikke kan.
Det handler både om erfaring og kompetence blandt hele
personalet, det er vores oplevelse, at personalet kan rumme
den døendes uro, bekymring og håb.
Til det sidste hører også evnen til at lytte og samtale om
religiøse emner.
Der var for Else en stor tryghed i, at hun vidste, at der
blandt personalet var nogle hun kunne tale med om den
kristendom, der altid har betydet meget i hendes og vore liv.
Else var også meget glad for de samtaler, hun nåede at
føre med hospice-præsten inden dennes orlov.
Vi vil gerne bede dig overbringe alle på Hospice en
stor tak for de uger, hvor Else levede sit liv på hospice og
der knyttede bånd til både personale, frivillige og andre
patienter.
Bent Ulvsgaard & familie.
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Han er ikke mere !
Du kan lade tårerne flyde, at han ikke er mere –
Eller du kan smile, fordi han har levet.
Du kan lukke dine øjne og bede til, at han må komme tilbage –
Eller du kan åbne dine øjne og se alt det, han efterlod.
Dit hjerte kan føles tomt, fordi du ikke kan se ham –
Eller du kan være fyldt med den kærlighed i delte.
Du kan vende ryggen til i morgen og leve i går –
Eller du kan glæde dig til i morgen – takket være i går.
Du kan mindes ham og kun det, at han er væk –
Eller du kan hædre hans minde, og lade det leve videre.
Du kan græde og lukke din sjæl,
Være tom og vende ryggen til –
Eller du kan gøre, hvad han ville ønske:
Smile, åbne dine øjne, elske og fortsætte rejsen.
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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.
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
Birthe Stæhr Toft
Kitty Arentsen
Lone Vintervad Christensen
Lis Schmidt
Ingrid Sørensen
Karen Haslund Andersen
Helga Poulsen
Bodil Krog Pedersen
Rita Overgård
Ole Bøggild Pedersen
Else Liljenberg
Ellen M. Andersen
Tove Ingstrup
Inger-Lise Nielsen
Anna Frandsen
Kirsten Vestergaard
Ulla Winthervad Bode
Jens Chr. Jensen
Suss Tranberg
Tenna Sørensen
Minna Jørgensen
Kirsten Fritze Møller
Lisbeth Lovén
Jytte Marie Borrisholt
Alisa Svane
Ida Aabenhus
Hans Thomsen
Gurli Kier-Hansen
Grethe Brønnum
Ethly Winther
Lissi Larsen
Poul Andersen
Margi Vium Byskov
Bente Flyvholm
Kirsten Thomsen
Bodil Jacobsen
Lisse Nielsen
Hanne Mette Christensen
Mette Andersen
Birgit Kaptain
Marie-Louise Arenfeldt BruunLene Østergaard
Kis Agerholm
Anna Bloksgaard
Meta Eskildsen
Vita Lolk
Lis Grusgaard
Grethe Korsager
Ruth Bisgaard Nielsen
Anne Marie Bode
Tove Søndergaard
Rita Paaske Christensen
Michelle Hviid
Karen Mortensen
Bodil Nielsen
Ruth Nannerup Hansen
Ulla Zinn

Birgitte Nielsen, hospiceleder
Anni Hansen, afdelingssygeplejerske
Kirsten Speich, sekretær
Lene Sloth, sygeplejerske
Lone Agerdal Højen, sygeplejerske
Ragnhild Støve, sygeplejerske
Elin Jakobsen, sygeplejerske
Birte Møller Jensen, sygeplejerske
Mette Færch, sygeplejerske
Maria Lindgaard, sygeplejerske
Susanne Christophersen, sygeplejerske
Britta Eckhardt, sygeplejerske
Lene Dal Andersen, sygeplejerske
Charlotte Tambo Holm, 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
Louise Hagen Poulsen, sygeplejerske
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Ledelse og medarbejdere på
Hospice Vendsyssel

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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Tak

Af Birgitte Nielsen, hospiceleder

Hospice Vendsyssel har i 2011 med glæde og
taknemmelighed modtaget økonomisk støtte fra
privatpersoner, som har ønsket at være anonyme - samt
fra følgende virksomheder og organisationer:
•

Kræftens Bekæmpelse Lokaludvalg Sæby

•

Y´s Mens Club Sindal-Bindslev

•

 ´s Mens Club Frederikshavn – smukke juletræer
Y
hvert eneste år.

•

Odd Fellow Søsterloge GRY 54

•

Agnete Brittasius

•

Hellum Menighedsråd

•

J an Vajhøj – sponsorering af Welnessbad til det
nye byggeri.

Park Blomster

•

Buurgård og Jessen

•

Lions Club Skagen

•

Rotary Hjørring

•

Rotary Frederikshavn

•

Odd Fellow Logernes Humanitære Fond i
Frederikshavn

•

Flade Menighedsråd

•

Gærum Menighedsråd

•

Sct. Georgs Gilderne Frederikshavn
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•

Jan´s støtte er opstået, i kraft af adskillige lokale
virksomheders økonomiske bidrag til de mange kilometer,
han har løbet - som ekstremløber i årets løb.
Tak til Jan for en fantastisk indsats og til alle hans
sponsorer.
Mange tak for alle bidrag til gavn for patienter, pårørende,
frivillige og ansatte på Hospice Vendsyssel.
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