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Det særlige ved at være frivillig på hospice

Fortællingerne fra Hospice Vendsyssel 2016 er vedrørende 

de 60 frivillige, som hvert eneste døgn året rundt gør en 

stor og afgørende forskel for livet her.

Gennem de følgende artikler kan læseren følge de man-

ge forskellige opgaver den frivillige løser, men bestemt 

også baggrunden og bevæggrundene for at yde frivilligt 

arbejde i et særligt hus med patienter, pårørende og perso-

nale ramt af barsk virkelighed.

De frivillige møder allerede ved første ”ansættelsessam-

tale” hospiceværdierne, som det grundlag de skal arbejde 

ud fra. De kommer med en interesse for sagen – uden helt 

at vide hvad de bliver en del af.

Det er vores opgave som professionelle at være med til at 

”klæde” dem på til at være en del af livet på Hospice Vend-

syssel, at forberede dem på hvordan de skal agere - både 

når de træder frem i situationer, men bestemt også når de 

træder tilbage og giver rum.

Vi lærer de frivillige situationsfornemmelsen for dette 

både ved ”spejling” af vores adfærd, men også ved uddan-

nelse, kurser, kvartalsmøder, fælles vagter med erfarne fri-

villige før man bliver klar til opgaver, samtaler med perso-

nalet og ved et stærkt samarbejde med Støtteforeningens 

koordinator og bestyrelse.

Hvad er det mon det giver mennesket at yde frivilligt 

arbejde på et hospice? 

Det håber jeg læseren bliver klogere på gennem fortæl-

lingerne.

Samarbejdet med de mange frivillige er en stor glæde, 

men også en opgave for både personalet, patienter og de 

pårørende. 

Vi løser opgaven ved at hjælpe den frivillige i de enkelte 

situationer, så de forstår patienter og pårørende i nuet – og 

kan forholde sig til deres egen rolle på naturlig vis. Perso-

nalet prøver at vise vej og guider i samspillet med den fri-

villige og det giver ofte meget stor bonus til fælles glæde.

Vi er meget taknemmelige for de frivilliges indsats.

Et nyt projekt har set dagens lys på Hospice Vendsyssel 

gennem 2016.

Livsfortælling er blevet et professionelt redskab, som 

uddannede instruktører gør brug af for enkelte patienter 

efter en tværfaglig beslutning. 

Hvad er det mon for et begreb – livsfortællinger? Læs 

mere om dette i artiklen med Maria Lindgaard, Tina Nør-

gaard Hansen og Finn Jakobsen. 

2016 blev året hvor jeg lærte betydningen af 1 times in-

terview mellem sygeplejerske Maria/Tina og patienten. De 

har min dybeste respekt.

God læselyst.

Birgitte Nielsen, hospicechef



4 5

En lille brik i noget stort
Vally Hansen, frivillig på Hospice Vendsyssel

At bringe glæde og nærvær ind i en situation, hvor sorg og sygdom 

fylder meget. Det er noget af det bedste ved at være frivillig på 

Hospice. Og så at få lov at lytte til brudstykker af folks livshistorie. 

Disse fantastiske liv.

Da Vally Hansen gik på pension efter et langt liv som jor-

demoder, opstod der et tomrum i hendes liv. Hun savnede 

ikke arbejdet som sådant, men hun savnede de tætte rela-

At være til stede og rumme stilheden er ikke nyt for Val-

ly, det kender hun fra fødestuen, hvor hun dog samtidig, 

når situationen krævede det, skulle være dirigenten med 

overblik og styr tingene. Som frivillig på Hospice skal hun 

alene være til stede uden at trænge sig på, men parat til 

at lytte, når patienter og pårørende får lyst til at fortælle. 

Give plads og lytte. Og det er blevet til mange samtaler og 

mange brudstykker af folks livshistorier. Det er historier, 

der viser hele mennesket og ikke kun den syge. Det er en 

gave at få lov at lytte til disse fortællinger og vide, at det 

samtidig gør godt for patienten eller den pårørende at få 

fortalt historien.

Svært, når det er unge forældre
Når Vally vender hjem fra en vagt på Hospice, har det næ-

sten altid rørt ved noget i hende selv, så hun sætter endnu 

mere pris på det liv, hun har. Især de helt nære ting og 

medmenneskelige værdier. Oplevelserne på Hospice sætter 

tingene i perspektiv og får hverdagens genvordigheder til 

at blegne.

”Jeg er meget glad for børn, og det er en fornøjelse at tage 

børn med på legepladsen eller i legerummet eller læse en 

historie for dem. Jeg synes selv, jeg er afklaret med døden 

og accepterer den som en del af livet. Men det påvirker mig 

stærkt, når vi har unge forældre på Hospice. Forældre, som 

ikke skal opleve deres børn vokse op, og børn, som må leve 

med savnet af en forælder. Det er hårdt, og det kan være 

svært at slippe, når man kommer hjem. Jeg kan jo ikke 

dele mine oplevelser med nogen, fordi jeg naturligvis har 

tavshedspligt. Men heldigvis kan man altid tage fat i perso-

nalet og få de svære ting talt igennem,” siger Vally Hansen.

tioner til mennesker i sårbare situationer, som hun havde 

haft så mange af på fødestuen.

Noget af denne menneskelige nærhed har Vally Hansen 

genfundet på Hospice Vendsyssel, hvor hun nu har været 

frivillig gennem tre år.

”Jeg er meget glad for at være frivillig. Når jeg ser det 

arbejde, der bliver gjort her på stedet for at give syge og dø-

ende mennesker en værdig afslutning på livet, fylder det 

mig med ydmyghed over for opgaven – og med glæde og 

stolthed over at få lov at være en lille brik i det store, der 

udøves her,” siger Vally Hansen.

At være til stede og rumme stilheden
På vej til en vagt på Hospice Vendsyssel tænker Vally ofte 

over det værdigrundlag, der er formuleret for de frivilliges 

indsats, og på, hvordan hun bedst kan leve op til det. Især 

punkterne om ”at bringe glæde, nærvær og ro – skabe et 

trygt frirum midt i alt det triste” og ”at rumme patientens 

og de pårørendes sorg, angst og tristhed og vise omsorg 

med en kop kaffe ved bordet eller blot være til stede og 

rumme stilheden”.

”Jeg synes, det er så fint formuleret. At være omsorgsfuld 

uden at være omklamrende. Og det beskriver vældig godt, 

hvilken rolle vi frivillige har – også i forhold til personalet. 

Det er virkelig meget givende for mig at kunne yde denne 

omsorg, at kunne bringe en lille smule glæde og nærvær 

ind, hvor sygdom og sorg fylder meget. Om det så blot er 

ved at dække et smukt bord eller at hente en rose i drivhu-

set og lægge på en bakke til en patient,” siger Vally Hansen.

Vally Hansen: Jeg synes, jeg er afklaret med døden, men det påvirker mig stærkt, når vi har unge forældre på Hospice.
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værdighed trods sygdommen ved at få gjort de ting, man 

altid selv har kunnet gøre.

Bonnie Rasmussen har været frivillig i godt to år. Hver ons-

dag hjælper hun til ved middagsmaden, og bagefter er hun 

frisør og kosmetolog for de patienter, der ønsker det. Af og 

til klipper hun også en pårørende, for det kan være svært 

at passe frisøraftaler, når man gerne vil være hos sin kære.

Snak om løst og fast
”Det foregår næsten som i salonen, og som regel får vi en 

hyggelig snak imens. Aldrig om sygdommen, men om alt 

muligt andet. De fleste vil gerne fortælle og høre nyt ude 

fra verden, hvor jeg jo kommer som et frisk pust. Nogle 

patienter er ikke i stand til at tale, så er vi bare stille sam-

men,” fortæller Bonnie og fortsætter:

”En dag var jeg inde hos en kvinde i fyrrerne. Datter og 

morfar var til stede, mens jeg ordnede hendes negle. Da 

jeg var færdig, udbrød datteren: ”Åh, så er det bare mor 

igen!”. Det var godt for de pårørende at se hende sådan.”

”En anden dag var der en ung mand indlagt, som havde be-

søg af sin 10-årige datter, og jeg havde aftalt med persona-

let, at hun skulle klippes. Jeg kunne se, at pigen havde det 

svært med situationen og gav mig tid til at flette hendes 

hår, mens vi snakkede om gymnastik og andre fritidsin-

teresser. Det blev et godt afbræk i en dag, hvor tristheden 

havde været ved at overskygge alt for hende.”

At beholde sin værdighed trods sygdommen
Bonnie Rasmussen, frivillig frisør og kosmetolog på Hospice Vendsyssel

Hver onsdag har Bonnie Rasmussen fri fra sit job som frisør og 

kosmetolog – så arbejder hun frivilligt på Hospice til stor glæde 

for patienter og pårørende.

Selv den mindste ting betyder meget for den syge, og der-

for er det særdeles livsbekræftende at være aktiv på ho-

spice. Bekræftelse af det liv, der stadig er, og som skal leves 

helt til, det ikke er længere. Det betyder meget for den syge 

at få ordnet hår og negle og få lagt makeup. At beholde sin 

En smuk og fredfyldt seance
”En gang havde jeg aftalt at klippe ægtefællen til en pa-

tient. Patienten netop død, men manden ville gerne klip-

pes alligevel, hvis bare det kunne blive inde på stuen. Det 

blev en smuk og fredfyldt seance ved siden af den afdøde, 

hvor manden fortalte om deres liv sammen.”

Bonnie Rasmussen har haft mange gode oplevelser på Ho-

spice og har det ok med at være så tæt på døende men-

nesker. Det kan være en praktisk udfordring at klippe en 

patient, der er sengeliggende og hvor det måske er forbun-

Peter Kallehauge bliver klippet og får samtidig en hyggelig snak 

med Bonnie.

Inger Marie Andersen nyder at blive klippet. Hun synes, det kan 

være svært at komme til frisøren, når man er syg.

det med stærke smerter at løfte eller dreje hovedet. Men 

det klarer hun.

”Jeg får så meget positivt igen. Oplever stor taknemmelig-

hed fra både patienter og pårørende. Når jeg sætter mig 

i bilen for at køre hjem, kan jeg tænke: Wuaww, jeg har 

gjort noget godt for nogen i dag. Det er en god fornem-

melse,” slutter Bonnie Rasmussen.
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på før eller siden, så vi kan lige så godt tale om det,” siger 

Rikke Kristiansen.

”Min datter Alberte på ni år kunne først ikke lide, at jeg 

besøgte Hospice. Hun havde en forestilling om ”en lang 

hvid gang”. Jeg spurgte så, om jeg måtte tage hende med 

en dag, og det var rigtig godt at få det afmystificeret. Nu 

har Alberte ingen problemer med, at jeg besøger Hospice,” 

fortæller Bonnie Rasmussen.

Hun oplever, at mange har fordomme om Hospice og 

tror, at det er et trist sted.

”Selvfølgelig er det trist, når ens kære ligger for døden, 

men jeg oplever ikke en trist stemning på Hospice. Faktisk 

oplever jeg, at det kan være en lettelse for både den syge og 

de pårørende at komme på Hospice, hvor der bliver taget 

hånd om hele familien. Det giver en helt anden ro. Hospice 

Vendsyssel er et lyst og varmt sted. Som jeg hørte en mand-

lig patient sige: Hvor finder man ellers så mange smilende 

damer samlet på ét sted?”

Den sidste tid betyder meget
Rikke Kristiansen er helt på linje med Bonnie: ”Det er en 

god oplevelse at være frivillig på Hospice. Vi ser jo mest de 

pårørende, og jeg lægger mærke til, at mange af dem er 

afklarede og glade for, at patienten har det godt her. Jeg 

glæder mig over, at den sidste tid også kan være en rar tid, 

i hvert fald ind imellem. Som frivillig bringer man jo en 

del af hverdagen ind i samtalen ved bordet, og det tror jeg 

mange pårørende har behov for. At tale om noget andet. Få 

et pust udefra. Og så er det jo et flot og rart hus, et perso-

nale med godt humør og en rolig stemning. Det er meget 

positivt. Den sidste tid betyder meget for de efterladte – i 

lang tid er det den, der står i erindringen.”

Ikke farligt at tale om døden
Bonnie Rasmussen og Rikke Kristiansen, frivillige på Hospice Vendsyssel

To unge frivillige finder tid mellem job og familieliv til at tage 

vagter på Hospice. Det er positivt og givende, synes de – også for 

familien.

De har begge mistet nære pårørende – Bonnie Rasmussen 

mistede sin første mand i 2015, efter at han i 14 år havde 

været svært hjerneskadet efter en arbejdsulykke. Rikke Kri-

stiansen mistede sin far for to år siden.

De har begge en travl hverdag med mand og børn samt 

job. Bonnie er frisør og kosmetolog, Rikke er oldfrue på 

Hotel Viking. Alligevel finder de tid til at være frivillige på 

Hospice Vendsyssel. Fordi det giver mening og bidrager po-

sitivt i deres egne tilværelser.

”Vagterne på Hospice er med til at sætte tingene i perspek-

tiv. Man finder ud af, hvad der virkelig betyder noget her 

i livet. Min familie siger også, at jeg er blevet bedre til at 

tage tingene oppefra og ned. Jeg har lært, at man skal gøre 

de ting, man gerne vil, når man kan. Man skal ikke ud-

sætte ting,” siger Bonnie Rasmussen.

”Ja, vi skal huske, at det gode liv skal leves lige her og nu,” 

supplerer Rikke Kristiansen. ”Man ved aldrig, hvad der 

sker i morgen. Men skulle ulykken ske, vil jeg helst kunne 

se tilbage på et godt liv. Og det har jeg. Når jeg kører hjem 

fra Hospice, tænker jeg ofte, at så har jeg godt nok ikke 

noget at pibe over i min tilværelse.”

Familiens opbakning
Bonnie og Rikke er enige om, at det er vigtigt, at familien 

også synes, det er en god idé, at de er frivillige på Hospice. 

Ellers ville det nok ikke fungere.

”Mine børn er 11 og fem år, og de synes, det er fint. De har 

oplevet morfars sidste tid, og den ene har en klassekam-

merat, hvis mor døde af kræft. Vi har talt om døden og fået 

brudt tabuet. Det er godt. Vi får jo alle sammen døden tæt 

Bonnie Rasmussen og Rikke Kristiansen er blandt de yngste 

frivillige på Hospice. Selv om de har travlt med job og familie, 

finder de tid til Hospice og synes, det giver dem stor værdi.

Rikke Kristiansen har taget datteren Iben på fem år med 

på Hospice. Det er godt at tale med sine børn og døden og 

afmystificere Hospice.



10 11

”De pårørende kommer ofte ud fra stuerne og får en lille 

snak med os frivillige. Så får de lige et frikvarter fra syg-

dommen. Børn føler sig hurtigt trygge ved os. Så kan vi 

spille et spil, læse en historie eller finde en is i fryseren.”

Der bliver passet godt på alle
Jeannie Juul Hansen har en søn og svigerdatter samt bør-

nebørn, der bor i Herning. De har haft kræftsygdom tæt på 

hos et vennepar, og det har man talt om i familien. Døden 

er ikke et tabu hos familien Juul. Jeannie nævner en ople-

velse på Hospice, som gjorde særligt indtryk:

”Det var en patient, en ung mor med små børn. Jeg 

tænkte naturligvis på min søn og svigerdatter – hvis det 

havde været en af dem. Det ramte mig. Det var fantastisk 

at se, hvordan personalet magtede at favne hele familien. 

Der blev passet rigtig godt på dem alle sammen. Jeg ville 

ønske, det var alle forundt at slutte livet på Hospice, hvor 

der er tid til både patienter og pårørende, og hvor næsten 

alle ønsker kan opfyldes.”

En frivillig på hospice er som den gode værtinde: Ser til, at alle 

føler sig hjemme, at ingen mangler noget, altid imødekommende 

og parat til en snak, aldrig påtrængende.

Jeannie Juul Hansen har været frivillig på Hospice Vendsys-

sel, siden 2013. Arbejdet som social- og sundhedshjælper 

betyder, at hun ofte har fri på hverdage, så det er let at 

passe vagterne på Hospice ind. Hun er den type, der gerne 

vil have noget at rive i og foretrækker derfor eftermiddags- 

og aftenvagterne. Her er køkkenpersonalet jo gået hjem, 

og så er det de frivillige, der stiller mad frem, anretter bak-

ker, varmer den lune ret og klarer opvasken bagefter.

En del af værtinderollen som frivillig er også at spise 

sammen med de pårørende og de patienter, der er i stand 

til at komme ud i spisestuen. Det er en stund, som Jeannie 

Juul sætter stor pris på. Hvor der ofte er en hyggelig snak 

omkring bordet.

Her kan snakkes – eller bare være ro
”Som frivillige er det vores fornemste opgave ikke at være 

påtrængende, men altid parat til at lytte og snakke, når 

en patient eller pårørende har lyst til det. Jeg synes det er 

godt, at der ikke er fjernsyn i fællesrummene. Her kan der 

snakkes – eller bare være ro,” siger Jeannie Juul Hansen og 

fortsætter:

”Det er dejligt, at vi kan hjælpe til, så personalet kan 

have mere tid på stuerne. Og som frivillig er det også godt 

at mærke, at personalet værdsætter os. Vi har en klar for-

deling af opgaverne og gensidig respekt. Fra patienter og 

pårørende oplever vi kun glæde og taknemmelighed. Det 

er virkelig berigende at være her, selv om døden altid er 

nærværende. Og på vej hjem, kan man da godt reflektere 

over og blive berørt af patienters og pårørendes situation.”

Små frikvarter fra sygdommen
Jeannie Juul Hansen, frivillig på Hospice Vendsyssel

Jeannie Juul Hansen gør klar til aftensmaden. Hun holder især af den gode stund 

omkring spisebordet, hvor der ofte er en hyggelig snak.

Jeannie Juul Hansen: Jeg ville ønske, det var alle forundt at slutte 

livet på Hospice.
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tastisk. Altid positive, opmærksomme og nærværende. 

Utroligt, at de både kan rumme de mange patienter, der 

i løbet af året tilbringer kortere eller længere tid på Ho-

spice, samt deres pårørende, men også alle os 60 frivillige. 

Altid en venlig bemærkning og et klap på skulderen. Det 

er enestående!”

En, der gerne vil lytte
Poul Andersen har altid været et meget socialt menneske. 

Han kan lide at snakke med andre. Især mennesker, der 

har det svært, står hans hjerte nær. En egenskab, der gjor-

de ham til en fortrolig samtalepartner for mange elever på 

ungdomsskolen. Unge, der tumlede med problemer, som 

de ikke syntes de kunne tale med lærerne om. Så var det 

mere trygt at snakke med pedellen. Han ville gerne lytte.

Den egenskab bruger Poul Andersen også på Hospice 

Vendsyssel. Både under kaffen efter sangaftenen og ved 

andre lejligheder, hvor personalet har bedt ham om at 

snakke lidt med en patient.

”Mange har noget, de gerne vil fortælle. Har behov for at 

fortælle om gode oplevelser, ferieminder eller episoder fra 

deres liv, som har haft betydning for dem. Det er en gave 

at få lov at lytte, og patienterne er glade for at fortælle 

til en, der gerne vil høre historien. De pårørende er ofte 

med, men de kender jo historierne. Det er noget andet at 

fortælle til en ny tilhører.”

”Den lille glæde, jeg kan give andre med en sang eller 

en samtale, giver mig en stor glæde. Alene det håndtryk 

og ”Tak for i aften”, man får bagefter, er det hele værd. Jeg 

glæder mig hver gang,” slutter Poul Andersen.

Den lille glæde, jeg kan give andre
Poul Andersen, frivillig på Hospice Vendsyssel

Hver torsdag er der aftensang på Hospice. Tre frivillige skiftes til 

at stå for sangen – Poul Andersen er en af dem. Det er en berigelse 

for ham at kunne glæde andre.

I det meste af sit arbejdsliv har Poul Andersen været pedel 

på Hørby Ungdomsskole, men sluttede karrieren som mu-

seumsforvalter i Sæby. Begge steder kunne han bruge sin 

uddannelse som møbelsnedker og ikke mindst sin evne og 

lyst til at tale med mennesker. Som pensionist er Poul An-

dersen og hans hustru engageret i Nellemanns Have i Sæby 

– og så har Poul sine aftensangsarrangementer på Hospice 

Vendsyssel, som han er specielt glad for.

”Jeg forbereder gerne nogle sange, der passer til årsti-

den, men ofte synger vi også helt andre sange. Sange, som 

patienterne ønsker. Sange, der betyder noget særligt for 

dem, og så får vi tit en lille snak om den gang, de gik til 

præst eller lærte sangen i skolen. Mange af de ældre pa-

tienter kan sangene og salmerne udenad. Selv er jeg vokset 

op med højskolesangbogen og kender de fleste sange. Og så 

har jeg tre pianister, som skiftes til at hjælpe mig,” fortæl-

ler Poul Andersen og fortsætter:

”Jeg er meget glad for disse sangaftener. De giver mig 

meget. En gang var der en patient, som ikke kunne tale. 

Hun lå i sin seng, som var kørt ind i spisestuen. Var vel 

knap ved bevidsthed. Men under sangen kunne jeg se, at 

hun bevægede læberne. Hun ”sang med”. Sådan en ople-

velse bærer lønnen i sig selv.”

Gode oplevelser i den sidste tid
”Vi har haft sangaftener, hvor vi har skraldgrinet over en 

sjov historie. Det er der også plads til, trods den dystre bag-

grund. Men som en pårørende sagde til mig: ”Vi har grædt 

de tårer, vi skal. Nu skal vi have det bedste ud af den sidste 

tid.” Og hvis jeg kan være med til det, så er det bare fanta-

stisk. Det er det, der driver mig,” siger Poul Andersen.

Han fortæller også om, hvordan hovedet kan være fyldt 

med tusind tanker, når han kører hjemmefra. Men når han 

går ind gennem døren til Hospice Vendsyssel, falder der 

fuldstændig ro over ham. Så er han i nu’et. I samspillet 

med patienter, pårørende og personale. Og når han kører 

hjem igen, er han beriget. De pianister, som Poul har til at 

hjælpe sig med aftensangen, har samme oplevelse.

”Det skyldes ikke mindst personalet, som er helt fan-

Fælles sang på Hospice Vendsyssel – pårørende Birte Hjertensgaard spiller på klaveret.

Poul Andersen: Den lille 

glæde, jeg kan give andre 

med en sang eller en 

samtale, giver mig en 

stor glæde.
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Enkelte er urolige og angste. Det er meget forskelligt,” si-

ger Ida Aabenhus, der har været vågekone i syv-otte år.

Hun har tidligere arbejdet som sygeplejerske i hjemmeple-

jen og oplevet behovet for at kunne trække på en vågeko-

ne. Ingrid Sørensen har også arbejdet som sygeplejerske, 

men det er uden betydning for at være vågekone.

Tryghed for den døende
”Vi udfører ikke pleje, men er der alene for at skabe tryg-

hed for den syge. Og det er der et stort behov for. Det er 

også det, der driver os. At vi føler, vi gør gavn. Og at der er 

nogen, der sætter pris på det, vi gør. Jeg ville også selv være 

glad for at have en hos mig i den sidste tid,” siger Ingrid 

Sørensen.

Vågekonerne sidder fire timer ad gangen. Det vil sige, at 

der er ”vagtskifte” midt om natten. Så man skal ikke være 

bange for at rykke ud kl. 23 eller 03 til et mørkt hus, hvor 

man aldrig har været før. Hvis det er patienter, der lever 

alene, vil hjemmeplejen ofte forsøge at være til stede, når 

vågekonen ankommer, men det lykkes ikke altid.

”Jeg husker en gang, jeg skulle ud til en patient, der bo-

ede alene langt ude på landet. Der var bælgmørkt over alt. 

Hjemmeplejen var blevet kaldt til en anden patient, men 

havde ringet, at døren var åben - så jeg kunne bare gå ind. 

Det var dog en mærkelig oplevelse at gå rundt i et frem-

med hus for at finde ud af, hvor patienten befandt sig,” 

fortæller Ida Aabenhus.

”Man møder så mange forskellige mennesker, når man 

kommer rundt som vågekone, og de er næsten alle sam-

men søde og sætter pris på vores indsats. Vi skal selvfølge-

lig finde ud af at omgås patient og pårørende, så det bliver 

en fin og rolig oplevelse for alle. Ved de lidt længere forløb 

får vi ofte et godt forhold til familien,” siger Ingrid Søren-

sen.

Mange mennesker ender deres dage på plejehjem, og her 

bliver der også kaldt på vågekonerne, hvis der ikke er på-

rørende, som kan være hos den døende. Bemandingen til-

lader sjældent, at personalet kan sidde hos en beboer. Det 

er anderledes på Hospice Vendsyssel, hvor der kun i helt 

særlige tilfælde bliver kaldt på en vågekone.

Aflastning af pårørende
”Der er mest behov for vores tjeneste om natten, hvilket er 

naturligt nok. Men vi vil faktisk gerne bruges mere i dag-

timerne, blandt andet fordi det ikke er alle vågekoner, der 

ønsker at køre ud om natten. Pårørende kan jo også have 

behov for aflastning om dagen, hvis de selv skal til læge, til 

frisør eller blot har behov for at trave en tur og få frisk luft. 

Ingen har glæde af, at ægtefællen brækker ned, så også i 

disse tilfælde vil vi gerne bruges,” slutter Ida Aabenhus og 

Ingrid Sørensen.

Er du pårørende og får behov for en vågekone, kan du tage 

kontakt via hjemmesygeplejersken eller palliationssyge-

plejersken.

Vi synes jo ikke, folk skal dø alene
Ida Aabenhus og Ingrid Sørensen, vågekoner og frivillige ved Hospice Vendsyssel

lemmer. Det er døgnet rundt, og derfor søger mange pårø-

rende hjælp fra en vågekone, som kan sidde hos den syge, 

mens de selv får nogle timers søvn.

”Det er som regel i den allersidste tid, der er bud efter os. 

Vi oplever, at det virker meget beroligende for den pårø-

rende, at der kommer en og ”tager over” nogle timer. Så 

sidder vi hos den syge og skaber tryghed ved at være til 

stede. Måske holde i hånd eller snakke lidt. De fleste sover. 

Besøgstjenesten ved Hospice Vendsyssel omfatter omkring 20 vå-

gekoner, som påtager sig at sidde hos døende som aflastning for 

pårørende. Det foregår i hjemmene eller på plejehjem.

Det er hårdt arbejde at være pårørende til en døende i eget 

hjem. Mange tanker og følelser er i spil. Mange praktiske 

gøremål skal udføres. Og samtidig skal man forholde sig 

til alle de personer, der kommer i hjemmet i løbet af døg-

net – hjemmehjælp, sygeplejersker, læger, familiemed-

Ingrid Sørensen og Ida Aabenhus: Man møder så mange forskellige mennesker, når man kommer rundt som vågekone, og de er næsten 

alle sammen søde og sætter pris på vores indsats.
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Årstidens særlige arrangementer
Anna Frandsen og Ellen Andersen, frivillige på Hospice Vendsyssel

Temaudvalgets frivillige står for arrangementer, der knytter sig 

til årets højdepunkter og fokuserer på musiske og sansemæssige 

oplevelser.

De bedste arrangementer på Hospice Vendsyssel er dem, 

der taler til sanserne. Sang, musik og duften af fx kaffe og 

hjemmebag.

Cirka en gang i kvartalet er den ugentlige aftensang 

erstattet af et eftermiddagsarrangement, et temaarrange-

ment tilrettelagt af blandt andre de frivillige Anna Frand-

sen og Ellen Andersen. Her indgår som regel også sang, 

men samtidig bliver der gjort lidt mere for de øvrige san-

ser.

”Tema-arrangementerne er ofte årstidsbestemte. Det kan 

være fastelavn, høst eller advent. Men det kan også være 

andre temaer, som fx antikviteter og gamle ting eller be-

søg af musikere og sangere. Fælles for alle arrangementer 

er, at vi slutter med fælles kaffebord,” fortæller Anna og 

Ellen.

Stemningen breder sig
Det er ikke alle patienter og pårørende, der kan eller vil 

deltage i temaarrangementerne, som foregår i spisestuen. 

Men så bliver der lyttet med fra stuerne. I stedet for at få 

kage fra køkkenet vælger de frivillige så vidt muligt at 

bage i ovnen inde i spisestuen, så duften kan brede sig på 

gangen.

”Der skal være lidt for alle sanser, og derfor gør vi no-

get ud af at pynte spisestuen med blomster og ting fra na-

turen, og her er Ellen altid leveringsdygtig. Vi laver også 

gerne en lille dekoration eller buket til de kaffebakker, der 

skal ind på stuerne, så alle får en oplevelse,” siger Anna 

Frandsen, der har været frivillig siden starten af Hospice 

Vendsyssel. Hun begrunder sit engagement således:

”Man bliver så glad, når man mærker, at pårørende fal-

der til og føler sig hjemme. Som værtinder i fællesarea-

lerne forsøger vi at få de pårørende til at føle sig tilpas i 

omgivelserne. Med en kop kaffe, en is til børnene og måske 

en lille snak. Det er en god fornemmelse at kunne hjælpe 

andre mennesker. Jeg er altid gladere, når jeg går hjem 

igen.”

Respekt for alle mennesker
Ellen Andersen var gået på pension, men savnede aktivitet 

i hverdagen. Derfor meldte hun sig som frivillig, da Ho-

spice Vendsyssel blev oprettet.

”Hospice er et hus, hvor man viser respekt for alle men-

nesker. I plejen af patienterne, i omgangen med de pårø-

rende og fx ved udsyngning, hvor alle, der har mulighed 

for det, er med til at vise den afdøde den sidste ære. Det 

vil jeg gerne være en del af. Og jeg sætter stor pris på den 

gode atmosfære her på stedet. Man bliver mødt med smil 

og venlighed,” siger Ellen Andersen.

Både Anna og Ellen glæder sig over det gode samarbejde, 

der er mellem personale og frivillige. Og at personalet i 

det omfang, de har mulighed for det, deltager i arrange-

menterne.
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”Det er jo mest de pårørende, vi møder som frivillige. Da 

vi var til ”ansættelsessamtale”, blev vi spurgt om, hvordan 

vi ville møde mennesker i sorg. Man skal ikke være bange 

for at græde. Det er naturligt. Vi møder de pårørende, der 

hvor de befinder sig følelsesmæssigt. Ofte kan vi ligefrem 

se, at skuldrene sænkes, at et tungt åg bliver løftet af den 

pårørende, som jo har været igennem en svær og kræven-

de tid.”

Både Karen og Tenna giver udtryk for, at det er sådanne 

oplevelser og hele ånden på Hospice Vendsyssel, der får 

dem til at fortsætte som frivillige nu på niende år. Og ju-

lepyntningen er en opgave, som de sætter særlig pris på.

Var frivillige helt fra starten
Karen og Tenna har begge boet i Gærum en stor del af de-

res liv, og de var med til det første informationsmøde om 

Hospice Vendsyssel. Karen kendte lidt til hospice i Aalborg 

– for Tenna var det helt nyt, men de var begge helt sikre 

på, at det var noget, de ville engagere sig i. Det gjorde de – 

meldte sig ind i støtteforeningen fra starten. 

Tenna Sørensen har også oplevet at miste, da hendes 

mand pludselig døde.

”Da oplevede jeg, at Hospice er et godt sted at være ked 

af det. For her bliver der taget hånd om en, også i tiden 

efter dødsfaldet. Jeg ser mange efterladte, som kommer på 

besøg, og jeg må sige, at personalet er helt fantastisk til at 

støtte dem i deres sorg,” siger Tenna Sørensen.

At møde mennesker i sorg
”Som frivillig kommer vi jo kun med os selv. Vi har ingen 

særlige forudsætninger, men bliver godt vejledt af perso-

nalet, som vi lærer meget af. Deres måde at agere på i for-

hold til patienter og pårørende – altid med værdighed,” 

fortæller Karen Andersen og fortsætter:

Juletræet med sin pynt
Karen Haslund Andersen og Tenna Lis Sørensen, frivillige på Hospice Vendsyssel

jer – sådan har vi det også derhjemme. Udsmykningen på 

Hospice skal være pæn og enkel, så den passer ind i hele 

stemningen her på stedet,” fortæller Tenna Sørensen og 

Karen Andersen.

Lige siden den allerførste jul på Hospice Vendsyssel i 2008 har Ka-

ren og Tenna stået for juleudsmykningen. Med samme omhu og 

akkuratesse som i deres egne hjem.

Det var lidt tilfældigt, at det lige blev Karen Andersen og 

Tenna Sørensen, der pyntede til jul det første år, men så 

blev det en fast tradition. Hele Hospice bliver pyntet op. Ju-

letræet i spisestuen stråler smukt med Georg Jensen guld-

pynt, som er skænket af skohandler Jane Jepsen fra Sindal. 

Hun havde arvet og skænket en komplet samling efter sin 

mor, som døde på Hospice Vendsyssel.

Julen er jo traditionernes fest, og det gælder også på Ho-

spice, selv om patienter og pårørende er nye fra år til år. 

Alligevel lægger Karen og Tenna vægt på, at udsmyknin-

gen skal være næsten ens hvert år. Så glider arbejdet også 

lettere, synes de.

”Vi ved lige, hvor alting skal være, så det tager kun et 

par timer at pynte op. Det skal jo helst være, som det ple-

Karen Haslund Andersen og Tenna Sørensen har stået for 

julepyntning af Hospice Vendsyssel siden starten for ni år siden.
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ud til døende i eget hjem for at yde omsorg og tryghed for 

den syge, mens ægtefællen får mulighed for nogle timers 

søvn.

Mange vil være frivillige
Interessen for at være frivillig er så stor, at Støtteforenin-

gen fører en liste over interesserede, hvorfra man tager nye 

ind efter behov.

”Vi tager altid en grundig snak med nye frivillige, for det 

er afgørende, at forventningerne er afstemt, og at de ved, 

Stor opbakning til Hospice Vendsyssel
Bodil Vestergaard og Georg Thomassen, formand og kasserer i Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel

ret på plejehjemmet Kastaniegården. Siden kæmpede for-

eningen for at få bygget et nyt hospice som en selvejende 

institution. Det lykkedes også, men der arbejdes stadig for 

at få udvidet antallet af pladser til 12.

Siden etableringen af Hospice har støtteforeningen også 

haft en mere praktisk, dagligdags funktion ved dels at 

samle midler ind til donationer til særlige aktiviteter på 

Hospice, dels at organisere den store skare af frivillige. Ar-

bejdet udføres af bestyrelsen samt af en deltidsansat koor-

dinator, som støtteforeningen aflønner.

Frivillig indsats værdsættes
”Vi har frivillige, som hjælper til middag, eftermiddag og 

aften. Det bliver 90 vagter om måneden, som skal besæt-

tes. Heldigvis er de frivillige særdeles selvkørende og boo-

ker selv deres vagter ind via en hjemmeside. Men der kan 

jo være huller i vagtplanen eller en frivillig, der blive syg, 

og så må koordinatoren i gang med telefonen,” forklarer 

Bodil Vestergaard og fortsætter:

”Som i alt andet frivilligt foreningsarbejde er det bestyrel-

sens fornemste opgave at informere og inspirere medlem-

mer og frivillige, så alle føler, at deres indsats bliver værd-

sat. Det gør vi bl.a. gennem et ugentligt nyhedsbrev samt 

ved kvartalsmøder og andre arrangementer.”

En gruppe på 60 frivillige er passende til vagterne på Ho-

spice samt besøgstjenesten, hvor frivillige vågekoner tager 

Med 850 støttemedlemmer og 60 frivillige er der en bred folkelig 

opbakning til det arbejde, der udføres på Hospice Vendsyssel.

Støtteforeningen startede sit virke længe før, der blev op-

rettet et hospice i Frederikshavn. Da gjaldt det kampen for 

at få det oprettet. I første omgang som en afdeling af Kami-

lianergaardens Hospice i Aalborg med seks pladser place-

Georg Thomassen, kasserer i Støtteforeningen glæder sig over, at 

kontingenter, donationer og støttearrangementer gør det muligt 

at opfylde mange af Hospice Vendsyssels ønsker.

Bodil Vestergaard er formand for 850 støttemedlemmer og 60 

entusiastiske frivillige ved Hospice Vendsyssel.

hvad de går ind til. Herefter kommer de med som ”føl” i 

tre vagter sammen med en rutineret frivillig. Hvis det går 

som forventet, fortsætter den frivillige med egne vagter – 

typisk to-tre gange om måneden,” siger Bodil Vestergaard.

De frivillig kommer og går på Hospice Vendsyssel på for-

skellige tidspunkter og ser derfor sjældent hinanden. Af 

den grund lægger Støtteforeningen vægt på at samle de 

frivillige til kvartalsmøder med fælles orientering og mu-

lighed for at snakke med hinanden. Der kan også være 

faglige indslag. Af og til arrangeres også mere sociale sam-

menkomster.

En stærk økonomi
Kassererposten i Støtteforeningen varetages på 10. år af Ge-

org Thomassen. Arbejdet består mest i at holde medlems-

kartoteket opdateret, sende kontingentopkrævninger og 

indberette gaver med fradragsret til Skat. Det sidste sker 

via fællesforeningen for hospice støtteforeninger, idet en 

enkelt støtteforening er for lille til at blive godkendt.

”Takket være det store medlemstal samt især donationer 

og støttearrangementer har Støtteforeningen for Hospice 

Vendsyssel en stærk økonomi. Det betyder, at vi har mulig-

hed for at aflønne en koordinator i nogle timer ugentligt 

og betale kørepenge til de frivillige i besøgstjenesten – og 

samtidig donere en del til Hospice. Det kan fx være større 

ting, som Hospice ønsker sig, men også legetøj eller bio-

grafbilletter til børn, der kommer som pårørende på Ho-

spice,” siger Georg Thomassen.



22 23

Glæden ved at glæde andre
Karsten Hansen har været i Støtteforeningens bestyrelse si-

den Hospice havde til huse på Kastanjegården, mens John 

Kingo Kristensen blev hvervet i gågaden, da han var gået på 

pension efter 40 år ved politiet. Karsten er også med i café-

arbejdet ud fra Strandby Kirkes kirkecenter, så for begge 

ligger det helt naturligt at engagere sig i frivilligt arbejde 

og nyde glæden ved at gøre noget for andre.

”Her på Hospice er det så synligt, at vi spreder glæde ved 

det, vi gør. Det er benzin på vores motor. Også at vi mærker 

stor anerkendelse fra hospiceledelsen og opbakning fra 

alle, vi henvender os til,” siger Karsten Hansen.

Alle bakker op
”Ja, når vi er i gågaden for at informere om vores arbej-

de og hverve medlemmer til Støtteforeningen, oplever vi 

ofte, at nogle af personalet kommer forbi og bakker op. 

Og når vi holder vores arrangementer, fx støttekoncerter, 

er opbakningen næsten overvældende,” siger John Kingo 

Kristensen og fortsætter:

”Senest har vi holdt en støttekoncert med 200 korsangere 

i Det Musiske Hus. Sangerne optrådte gratis, ja mange 

af dem betalte endda entré for at støtte det gode formål. 

Nogle af byens bagere sponserede kagen, og Abildgaard og 

Strandby Kirker var værter for kaffen. Også her mærkede 

vi anerkendelse fra hospiceledelsen, for da vi var færdige 

med at rydde op efter koncerten, indbød Birgitte de frivil-

lige til en tapasanretning på Hospice som afslutning på en 

vellykket dag.”

Opbakningen er overvældende
Karsten Hansen og John Kingo Kristensen, medlemmer af Støtteforeningens aktivitetsudvalg og bestyrelse

Når Støtteforeningen kalder, stiller alle op – selv personalet i deres 

fritid samt ægtefæller og folk, som ikke engang er frivillige. Det 

giver ekstra motivation for ildsjælene.

Støtteforeningens aktivitetsudvalg, der foruden forman-

den, Bodil Vestergaard, består af Karsten Hansen og John 

Kingo Kristensen, har to mål med sine arrangementer, 

nemlig at skaffe flere støttemedlemmer og indsamle pen-

ge til særlige ting eller aktiviteter på Hospice Vendsyssel.

”Støtteforeningen har en god økonomi, og det giver os 

mulighed for at hjælpe med lidt ekstra til patienterne og 

ikke mindst deres pårørende, så deres sidste tid sammen 

bliver bedst mulig. Patienterne kommer fra vidt forskellige 

kår, så det kan være alt muligt. Vi har bevilget lige fra en 

pakke smøger til bidrag til en rejse til Grønland,” forklarer 

Karsten Hansen.

En lille opmuntring
”Når der opstår et særligt behov, har vores formand be-

myndigelse til at bevilge en donation her og nu op til en 

vis størrelse. Tiden er i sagens natur ikke til lang sagsbe-

handling. Desuden har vi en kasse med lidt penge og ga-

vekort, så personalet har mulighed for at give pårørende 

børn en is eller biografbillet, hvis der er behov for at løsne 

lidt op i en svær situation. En lille gestus kan ofte gøre en 

stor forskel,” supplerer John Kingo Kristensen.

Nogle af de indsamlede midler bliver også brugt til arran-

gementer for de frivillige, både kurser og sociale aktivite-

ter som påskønnelse for deres indsats. For nogle år siden 

besluttede Støtteforeningens bestyrelse at ansætte en koor-

dinator for de frivillige. Lønnen hertil dækkes af medlem-

mernes kontingenter. Foreningen har ca. 850 medlemmer.

John Kingo Sørensen: Når vi holder arrangementer, fx 

støttekoncerter, er opbakningen næsten overvældende.

Karsten Hansen: Livet skal leves, til det ikke er mere, men nogle 

gange kræver det en lille opmuntring.

”Det har også været en stor inspiration, at vi blev indstil-

let til kommunens frivilligpris. Men det, der virkelig driver 

os, er at vi med vores indsats kan sende en lille bitte sol-

stråle ind i en mørk hverdag for nogle mennesker, som er 

slidte efter et langt sygdomsforløb. Livet skal leves, til det 

ikke er mere, men nogle gange kræver det en lille opmun-

tring. Den vil vi gerne give,” siger Karsten Hansen.
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Men alle de andre dage…
Ole Jespersgaard og Finn Jakobsen, formand og næstformand i bestyrelsen for Hospice Vendsyssel.

Det er svært af finde nogen, som er modstandere af Hospice, og 

derfor er det en taknemmelig opgave at være i bestyrelsen. Men 

også en vigtig opgave, som skal løses med engagement og omhu.

Både Ole Jespersgaard og Finn Jakobsen har været i besty-

relsen for Hospice Vendsyssel siden starten og var med i 

byggefasen, der blev ekstra spændende, da entreprenøren 

gik konkurs, inden byggeriet var færdigt. Det gav bestyrel-

sen og hospiceledelsen mange uventede opgaver, men de 

blev klaret, så de smukke bygninger på Suderbovej kunne 

indvies til tiden.

”Som bestyrelse skal vi understøtte ledelsen, være inspira-

tor og sparringspartner og samtidig også være samfundets 

garant for, at tingene fungerer og pengene bliver brugt 

rigtigt. Gennem mine 20 år i lokalpolitik har jeg siddet i 

mange bestyrelser, men den her er noget særligt. Vi er med 

til at give folk en god afslutning på livet, og det giver sam-

tidig indblik i menneskelivet. Så er det også en bestyrelse, 

hvor vi ikke får skældud – det er dejligt at prøve,” siger 

formand Ole Jespersgaard.

”Ja, det er let at være bestyrelse. Jeg har endnu ikke mødt 

nogen, som ikke var glad for Hospice. Det betyder ikke, at 

der ikke kan være udfordringer, for Hospice Vendsyssel for-

handler hvert år budget med Region Nordjylland. Så vi er 

ikke fredet for besparelser. Men vi har en drønprofessionel 

ledelse, der er knivskarp i forhandlinger, og en region der 

er fair over for os,” siger næstformand Finn Jakobsen og 

fortsætter:

”Hospice er begunstiget med et stort antal donationer, 

som giver os mulighed for at gøre mange ekstra ting for 

patienterne. Det er vigtigt at stå fast på, at donationerne 

ikke må bruges på driften, men skal være ”flødeskum på 

lagkagen”. Det er en diskussion, vi af og til har med regi-

onspolitikerne, når der skal lægges budgetter.”

Kæmper for 12 pladser
Ole Jespersgaard er udpeget til bestyrelsen af Kommune-

foreningen. Han er byrådspolitiker i Brønderslev og for-

mand for Social- og Sundhedsudvalget i kommunen. Finn 

Jakobsen var i starten udpeget af regionsrådet, men er si-

den valgt ind som ildsjæl.

De brænder begge meget for Hospice Vendsyssel og har sta-

dig en drøm om, at de sidste tre pladser bliver en realitet. 

Bygningen er forberedt til 12 pladser, og driftsmæssigt vil 

det være mere rationelt. Men det er en politisk beslutning 

i regionsrådet, og mange interesser er i spil.

Formand Ole Jespersgaard og næstformand Finn Jakobsen: Let at være bestyrelse, for vi har en drønprofessionel ledelse, der er knivskarp 

i forhandlinger, og en region der er fair over for os.

En god arbejdsplads
”Det er en uhyre vigtig opgave, der bliver løst på Hospice 

Vendsyssel, og den bliver løst på allerbedste vis. Vi har et 

utroligt godt og dedikeret personale – medarbejdere som 

har valgt Hospice til. Som bestyrelse skal vi også bidrage 

til, at Hospice Vendsyssel er en god arbejdsplads, for det 

er godt for både personalet og patienterne,” siger Ole Jes-

persgaard og runder af med et citat fra Radiserne, som han 

synes rammer hospicetankegangen lige på kornet:

Søren Bruun: En dag skal vi alle dø.

Nuser: Ja, men alle de andre dage skal vi leve!
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Vagtskifte i køkkenet
Helene Wærens, køkkenleder

Køkkenet på Hospice sørger for livretter til patienterne og god, 

nærende mad til personale og pårørende. Alt sammen tilberedt 

fra bunden.

Helene Wærens har afløst Finn Christmas Møller som køk-

kenleder på Hospice Vendsyssel. Hun lægger ikke skjul på, 

at det er drømmejobbet for hende. Her bliver maden lavet 

fra bunden. Der bliver bagt brød og kage hver dag, syltet og 

lavet marmelade. Og maden bliver pyntet med krydderur-

ter fra bedet lige uden for vinduerne.

De seneste otte år har Helene Wærens arbejdet i køkke-

net på Sergentskolen, se seneste to år som souschef, og der 

før på Kastanjegården. Hun er således gået fra at lave mad 

til unge mennesker til at kræse for hovedsagelig ældre pa-

tienter. Men det er slet ikke så forskelligt, forklarer hun:

”Unge mennesker elsker mormor-mad, og mange ældre 

er friske på at prøve noget nyt. Så menuen her er en skøn 

blanding af gamle og nye retter samt særlige ønsker fra 

patienterne, men altid fremstillet af de bedste råvarer.”

Helene Wærens går ligesom de øvrige køkkenansatte 

stuegang hver formiddag for at høre, om patienterne har 

nogle ønsker eller forslag til menuen. Hun spørger ind til 

deres livretter, som så enten sættes på menuen eller frem-

stilles særskilt til den enkelte patient.

”Jeg synes, det er hyggeligt at have kontakt med patienter 

og pårørende. På et tidspunkt havde vi en patient på min 

egen alder, og det var godt nok hårdt at se de pårørende 

blive så kede af det. Men man lærer jo at håndtere, at hele 

følelsesregistret er i brug. Det får mig også til at påskønne 

mit eget liv mere og ikke tage noget for givet,” siger Helene 

Wærens.

Den ny køkkenleder er uddannet ernæringsassistent. Det 

betyder, at hun udover fremstilling af dejlig mad har sær-

ligt fokus på sundhed, miljø og bæredygtighed. Det har be-

tydning for patienterne, som ofte er småtspisende – så skal 

det både være sundt og smage godt. Det har også betyd-

ning for personalet og de pårørende, som køkkenet også 

bespiser, og som har behov for god og nærende mad.

Helenes egen livret: Spaghetti og kødsovs, men selvfølge-

lig hjemmelavet og fyldt med gode sager.

Helene Wærens synes, 

hun har fundet 

drømmejobbet som 

køkkenleder på Hospice.

Andre værktøjer end de lægefaglige
Mona Kelm-Hansen, overlæge på Hospice Vendsyssel og i Det Palliative Team.

Efter 15 år som hospicelæge og læge i det palliative team går 

Mona Kelm-Hansen på pension. Her fortæller hun om udviklingen 

på området, og hvad det har betydet for hende personligt.

Det var en helt anden verden, Mona Kelm-Hansen kom 

til, da hun for 15 år siden skiftede fra en lungemedicinsk 

afdeling på sygehuset til arbejdet i det palliative team og 

senere også Hospice Vendsyssel.

”På sygehuset så jeg rigtig mange patienter i kort tid, 

på hospice følger jeg hver enkelt patient gennem hele for-

løbet. På sygehuset gav jeg folk dødsdomme, og det var 

hårdt. På hospice er dødsdommen allerede et faktum, og 

vi kan fokusere på at lindre symptomer og gøre den sidste 

tid så god og værdig som muligt,” siger Mona Kelm-Hansen 

og fortsætter:

”Forskellen er også, at på sygehuset behandler man en 

lunge, en lever eller en kræftknude. På hospice tager vi os 

af hele mennesket, ja hele familien, og vi har mange andre 

virkemidler, end de lægefaglige. Her arbejder vi tværfag-

ligt med både sygeplejersker, fysioterapeut, musiktera-

peut, psykolog og præst.”

En egentlig uddannelse
Det palliative arbejde har udviklet sig meget gennem de 

15 år, Mona Kelm-Hansen har været en del af det. I starten 

oplevede hun en vis modstand fra de praktiserende læger, 

som mente at det kunne de nok selv klare. Men i dag ser 

lægerne anderledes på det palliative team og bruger det 

som et attraktivt tilbud til deres patienter. Der er flere, der 

arbejder med palliation, og der er større viden om det. Der 

er tilmed etableret en fællesnordisk specialuddannelse.

”Med det palliative team kommer vi i patienternes hjem, 

og det er lige fra skurvognen til herskabsvillaen. Det er 

min oplevelse, at i livets sidste tid betyder rigdom ingen 

ting – så er det de almenmenneskelige og eksistentielle 

spørgsmål, der trænger sig på. Faktisk vil jeg sige, at folk 
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omkring dem, der intet har, ofte er meget mere omsorgs-

fulde. De har kun sig selv, og det er hvad de giver. Der 

er varmest på bunden af samfundet,” konstaterer Mona 

Kelm-Hansen.

Eksistentielle spørgsmål
Netop de eksistentielle overvejelser kan gøre livsafslut-

ningen svær for mange. En ting er smerterne og tabet af 

funktionsevne, noget helt andet er angsten for døden og 

tvivlen på, om man nu har været god nok i livet. Derfor er 

en stor del af det palliative arbejde at lytte til og tale med 

patienterne.

”Det er nok den afgørende forskel på sygehus og hospi-

ce, at her har vi tiden til at lytte. For det er en del af plejen. 

Disse samtaler er noget af det bedste ved jobbet. De giver 

fantastisk indblik i folks liv. Jeg hører om glæder og sorger, 

om passioner og interesser, om opfindelser, samlinger og 

ting, som folk har opnået i deres liv.

Men det er også psykisk hårdt at være hospicelæge, for man 

bruger jo sig selv betingelsesløst. Og selv om der er mange 

gode oplevelser, er der altså også nogle, som trækker tæn-

der ud. Jeg har haft 15 gode år med palliativt arbejde, men 

nu kan jeg mærke på mig selv, at det er tiden at stoppe. 

Nu glæder jeg mig til at få tid til lidt flere bøger, lidt mere 

teater og lidt flere rejser,” siger Mona Kelm-Hansen.

Inge Schøn Mortensen, patient på 

Hospice Vendsyssel, har fået lavet 

livsfortælling. Hun siger: ”Det har 

været utroligt livgivende for mig at 

få lov at give min livsfortælling. Jeg 

har tænkt på at skrive noget ned til 

min familie, men jeg har ikke orket 

selv at udføre det.”

Livsfortælling – den røde tråd
Tina Nøhr Hansen og Maria Lindgaard, hospicesygeplejersker på Hospice Vendsyssel

At fortælle sin livshistorie og få den skrevet ned kan have stor 

værdi for døende – og for de efterladte. Metoden hjælper til at 

beskrive livsværdier, udtrykke håb og give noget videre til næste 

generation.

Dignity Therapy, som vi på dansk kalder Livsfortælling, er 

udviklet af den canadiske psykiater Harvey Max Chochinov. 

Han har forsket i støtte til døende, og internationalt tilby-

des interventionen til uhelbredeligt syge patienter. Formå-

let er at styrke patientens værdighed, der ofte risikere at gå 

tabt i sygdom, smerter og tab af funktionsevne. At fortælle 

sin livshistorie og få sat ord på sine livsværdier, kan mind-

ske lidelse og fremme livskvaliteten i den sidste tid.

Metoden har været kendt i Danmark i en årrække, og nu 

har to af Hospice Vendsyssels sygeplejersker, Tina Nøhr 

Hansen og Maria Lindgaard, været igennem et kursusfor-

løb og lært at anvende livsfortælling i praksis. De første er-

faringer har været overbevisende med positive udsagn fra 

patienter. Patienterne har givet udtryk for at føle lettelse 

og ro ved at kunne fortælle sin historie og give noget vide-

re. For pårørende der modtager og læser deres nærmestes 

livsfortælling, kan det være en hjælp i deres sorgproces.

Hvem der får tilbudt Livsfortælling, er på Hospice Vend-

syssel en tværfaglig beslutning og indgår i paletten af pal-

liative tilbud.

Når Tina og Maria gennemfører en livsfortælling med en 

patient, sker det i form af et interview, hvor de anvender 

de spørgsmål og spørgeteknikker, som den canadiske psy-

kiater har udviklet. Interviewet optages på diktafon, trans-

skriberes og redigeres i samarbejde med patienten. Til 

sidst bliver den endelige fortælling læst højt for patienten.

Spørgsmålene giver patienten lejlighed til at fortælle 

om sig selv og de begivenheder, der har haft betydning 

gennem livet. Livsværdierne bliver tydelige i en livsfortæl-

ling. Selv om patienten ikke har gjort sig det klart, har der 

alligevel været en rød tråd gennem livet. 

Livsfortællingen stiles til en eller flere personer. Det kan 

være ægtefælle, børn, børnebørn eller andre nære pårøren-

de, og er et dokument, der kan tages frem senere i deres 

liv. Det giver også mulighed for at udtrykke håb og drøm-

me for sine nærmeste. Dokumentet kan evt. suppleres med 

personlige breve til de efterladte.

”Vi oplever, at processen med livsfortælling er styrkende 

for patienten, og vi brænder virkelig for at få implemente-

ret livsfortælling som tilbud på Hospice Vendsyssel. Det er 

en stærk oplevelse, når vi læser fortællingen højt for pa-

tienten. Når den røde tråd bliver tydelig. At patienten har 

givet livsværdier videre. At livet giver mening,” siger Tina 

og Maria samstemmende.



30 31

Ser, hvor fantastisk et liv, man har haft
Finn Jakobsen, næstformand i Hospice Vendsyssels bestyrelse

Da to sygeplejersker skulle træne i metoden ”Livsfortælling”, meld-

te Finn Jakobsen sig som prøveklud. Det blev en spændende proces 

og startskuddet til en erindringsbog.

Det startede på et bestyrelsesmøde i Hospice Vendsyssel. 

Man ville gerne kunne tilbyde ”Livsfortælling” til visse pa-

tienter og anvende donationsmidler til at uddanne to syge-

Finn Jakobsen i sit værksted, hvor han skaber billeder, der er lige så farverige som livet. Det var en stor oplevelse for ham at få lavet sin 

livsfortælling.

plejersker i metoden. Tina Nøhr Hansen og Maria Lindga-

ard var til stede for at fortælle om det. Og så ville de gerne 

træne med en fra bestyrelsen. Det blev Finn Jakobsen.

”Jeg tror da, at jeg lever mange år endnu, men jeg syntes 

det var interessant, og hvornår får man ellers lejlighed til 

at sætte sig ned og tænke over livet – oven i købet med 

guide? Jeg synes, det var en god måde. Vi har jo alle ting, 

vi ikke har fået gjort eller sagt. Det var en god proces. Jeg 

havde fået spørgsmålene på forhånd og tænkt lidt over 

dem. Samtalen med sygeplejerskerne varede en time og 

blev optaget på diktafon. Det var en hyggelig snak, men jeg 

blev hele tiden holdt på sporet i forhold til spørgsmålene. 

Senere fik jeg den redigerede fortælling læst op, og det var 

en god ting at høre den i stedet for at læse den,” fortæller 

Finn Jakobsen. ”Man opdager, hvor fantastisk et liv, man 

har haft.”

Skole og politik har været en stor del af indholdet i Finn 

Jakobsens fantastiske liv. De senere år har kunsten fyldt 

mere og mere. Hørby Efterskole var hans livsværk, men 

samtidig og navnlig senere engagerede Finn Jakobsen sig 

stærkt i politik, ikke mindst inden for sundhedsområdet 

som medlem af regionsrådet. Som pensionist er der blevet 

meget mere tid til kunsten. Finn Jakobsen dyrker maleriet 

i en glad, farverig og meget personlig stil. Som han selv 

siger:

”Livet er hverken sort eller hvidt, men spænder lige som 

mine billeder over alle nuancer. De fleste af mine billeder 

er farverige fabuleringer, som jeg håber kan skabe både 

forundring, debat, livsglæde, håb og godt humør.”

At fortælle sin egen historie
Som efterskoleforstander og politiker har Finn Jakobsen 

hele livet brugt talen og historiefortællingen som redskab, 

alligevel var det noget helt andet at skulle fortælle sin 

egen historie på en struktureret måde.

”Blandt andet gav forløbet mig lejlighed til at forklare, 

hvad jeg egentlig mener om kristendom og andre religi-

oner. Jeg tror godt, at modtagerne af min livsfortælling, 

ved det, men det var rigtig godt at få det formuleret. Jeg 

opfatter mig selv som kristen, men er åben over for andre 

religioner. At være kristen er jo ikke ensbetydende med at 

have fundet den endegyldige sandhed.

Vi har nogle muslimske venner, som vi også diskuterer re-

ligion med. Jeg fandt ud af, at de kendte Bibelen ganske 

indgående. Derfor købte jeg Koranen og læste den. Det æn-

drede fuldstændig vores indbyrdes forhold fra den dag. De 

mærkede, at vi interesserede os oprigtigt for dem og deres 

tro. Ofte er den skrevne tekst jo næsten den samme, det er 

vores tolkninger af den, der giver uenigheder,” siger Finn 

Jakobsen.

Nu fortæller far
At gennemføre processen med ”Livsfortælling” har inspi-

reret Finn Jakobsen til at skrive en erindringsbog. Han hav-

de for nogle år siden fået bogen ”Far, fortæl!”, men aldrig 

fået skrevet noget i den. Nu skulle det være.

”Det bliver ikke en slægtshistorie, for jeg vil kun gå tilbage 

til mine bedsteforældre, og jeg vil kun fortælle om mine 

egne oplevelser. Jeg er nu gået i gang med at samle bil-

leder, som skal illustrere historien. Min ”Livsfortælling” 

indgår ikke i bogen, men kan ses som et bilag til dem, som 

den er stilet til, og som vil modtage den, når jeg dør,” siger 

Finn Jakobsen.
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Grønne fingre i mange nuancer
Benny Frandsen, Ejvind Thomsen, John Sørensen, Erik Olsson, Bodil Krogh Pedersen,  

Karen Haslund Andersen og Ole Bøgild, frivillige i Havegruppen

Haven, drivhuset og atriumgårdene er fyldt med blomster, frugt 

og krydderurter, som giver patienter og pårørende skønne sanse-

oplevelser. Havegruppens frivillige nyder at gøre en praktisk ind-

sats, som skaber glæde.

Hospice Vendsyssel er et af de hospicer i Danmark, der har 

flest mænd blandt de frivillige. Nogle af dem finder vi i 

Havegruppen, som sørger for, at der i hele vækstsæsonen 

er smukke blomster at se på og skære af samt friske kryd-

derurter til køkkenet. Endvidere har gruppen etableret et 

sansedrivhus med duftende roser og plantet frugttræer og 

bærbuske, som patienter og pårørende kan plukke af.

Primus motor i havegruppen har fra starten været Benny 

Frandsen, og han har været god til at involvere andre 

mænd ”med hænderne skruet rigtigt på”, som har lyst 

til at gøre en frivillig indsats. Der er også kvinder i have-

gruppen – lugekoner, som de kalder sig selv med et glimt 

i øjet. I 2016 blev Benny Frandsen indstillet til Spar Nord 

Fonden som ildsjæl og modtog 10.000 kr. til havegruppens 

fremtidige planer, som bl.a. er at anlægge et højbed langs 

parkeringspladsen og plante det til med georginer, som 

kommunens gartneri vil sponsorere. 

”Det var en stor ære at blive indstillet som ildsjæl, og pen-

gene giver os mulighed for at realisere nogle af vores pla-

ner. Foruden højbedet vil vi plante nogle flere æbletræer, 

for rådyrene har været hårde ved dem, vi havde. Desuden 

har vi købt 100 specielle tulipanløg samt en hel del jord til 

at plante i. Det er nødvendigt, for grunden her består af 

blåler og murbrokker, som ingen planter bryder sig om,” 

siger Benny Frandsen.

Benny Frandsen blev i 2016 indstillet som ildsjæl til Spar Nord 

Fonden og modtog 10.000 kr. til havegruppens arbejde – bl.a. til 

et højbed langs parkeringspladsen.

Ejvind Thomsen, John Sørensen og Benny Frandsen bygger højbed foran Hospice. Her skal et farveflor af georginer byde gæster 

velkommen og pynte som buketter på spisebordet.
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Et hyggeligt sted at komme
Havegruppens aktivitet er naturligvis størst i sommerperi-

oden, hvor der både skal luges ukrudt, beskæres og vandes 

blomster. Så bliver der lagt en vagtplan for vanding, men 

gruppens medlemmer lægger ofte vejen om ad Hospice 

også uden for vagterne for at se til planterne og få en snak 

og en kop kaffe med de øvrige frivillige.

”Det er et hyggeligt sted at komme. Her er altid nogen at 

snakke med. Drivhuset er bygget, så der kan køres en seng 

ind, og både patienter og pårørende nyder at være blandt 

de smukke og velduftende roser. Så opfordrer vi gerne til, 

at man klipper nogle roser og tager med ind på stuen bag-

efter,” siger John Sørensen, og Ejvind Thomsen supplerer:

”Det, der især tiltaler mig ved havegruppens arbejde, er, at 

her ser man konkrete resultater af indsatsen. Og vi oplever 

at både patienter og pårørende sætter pris på det, vi gør. 

Personalet bruger os også, hvis der fx blandt patienterne 

er en tidligere landmand eller havedyrker, der gerne vil 

ud og se, hvad vi går og laver. Så får vi en lille snak om 

planterne og måske et godt råd fra en med stor erfaring.”

Stedets ro smitter af på én selv
Ole Bøgild står for et højbed med krydderurter, som køk-

kenet bruger til at pynte patienternes mad med. Han frem-

hæver især stedets ro og venlige atmosfære. ”Det smitter af 

på én selv. Og det er fantastisk at være med til noget, som 

andre sætter så meget pris på,” siger han.

Erik Olsson blev shanghajet til havegruppen for nogle år si-

den, da hans kone var indlagt på Hospice. Han indrømmer 

blankt, at hans fingre ikke er særligt grønne, men han er 

god til at snakke og drikke kaffe, og han nyder at være en 

del af gruppen. ”De er sjove at være sammen med. Man bli-

ver glad af at komme her. Jeg kan godt have en dårlig dag, 

men det fordufter, når man er her. Og så elsker jeg de små 

snakke med patienter og pårørende. Det er spændende at 

høre lidt om, hvad de har oplevet i deres liv. Mange har jo 

haft fantastiske liv og vil gerne fortælle om det.”

Brug for både service-gen og håndelag
Nogle af mændene i havegruppen har ægtefæller, som også 

er frivillige på Hospice, og er ofte med i vagterne. Andre 

kan ikke se sig selv varte op og sprede hygge i spisestuen og 

opholdsrummene. Men de vil gerne gøre noget praktisk, 

og så er der jo heldigvis funktioner nok at deltage i.

Det er også havegruppen, der står for den udvendige jule-

udsmykning af Hospice med gran og lys og stjerner. Et år 

var der en patient på en af stuerne, der tilkaldte sygeple-

jersken og fortalte, at han havde haft et forunderligt syn 

– han havde set De tre Vise Mænd. Det var Ejgild, John og 

Benny, der var gået forbi vinduet med en stor stjerne, der 

skulle hænges op.

Havegruppen forsamlet i drivhuset. Siddende er det Ejvind Thomsen og Karen Haslund Andersen. Stående fra venstre ses Bodil Krogh 

Pedersen, Anna Frandsen, Ole Bøgild, John Sørensen, Erik Olsson og Benny Frandsen.
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