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Mere end et hospice
af Jørgen Keinicke 
bestyrelsesformand

Vores samfund ændrer sig i takt med, 
at den demografiske udvikling frem-
siger, at vi bliver ældre, og at flere vil 
leve længere med deres kroniske og 
ofte komplekse sygdomme. Derfor 
har sundhedsvæsenet behov for 
nytænkning, og samme nytænkning

er nødvendig at fokusere på inden 
for den palliative indsats. 
Det er derfor naturligt at kigge på 
vores vision igen. Hospice Djursland 
er efter 12 år blevet solidt forankret i 
vores kerneopgave omkring patienter 
og pårørende - det INDRE arbejde, 
inde i huset. Vi er nu klar til at påtage 
os noget mere UDADRETTETHED i over-
ensstemmelse med de behov, der 
opstår i samfundet omkring os.
Bag vores nye vision ‘Hospice  
Djursland - mere end et hospice‘ 
ligger der blandt andet intentioner 
om mere udadvendte aktiviteter: 
Etablering af ud-kørende hospice-
team, etablering af dagtilbud, dag-
hospice, udbygning af samarbejdet 
med de omkringliggende kommuner 
og udbredelse af tanken om at gøre 
civilsamfundet bedre til at håndtere 
og at være der for hinanden, når 
livstruende sygdom, død og sorg sker 
‘hos naboen‘.

Det er også vores intention at være 
en eftertragtet uddannelsesinstitution 
dels i eget hus og dels gennem sam-
arbejde med universiteter og andre 
relevante uddannelsesinstitutioner og 
dermed deltage i udvikling og forsk-
ning inden for det palliative område.
Endelig ønsker vi også at være en 
institution, der hjælper mennesker 
tilbage på arbejdsmarkedet; at 
påtage os socialt ansvar.
På Hospice Djursland er vores værdi- 
grundlag, at vi arbejder tværfagligt 
og helhedsorienteret, og den nye 
vision vil være med til at understøtte 
dette både inde i vores hus og i 
vores omliggende samfund. Det 
gør os i stand til at udleve Hospice 
Djurslands grundlæggende værdier, 
der alle knytter sig til hospicefiloso-
fien: faglighed, opmærksomhed og 
rummelighed.

af Dorit Simonsen 
hospiceleder

Og hvad er det så egentlig, vi mener 
med det? Skal vi være andet end 
et hospice? Hvorfor kan vi ikke bare 
være et hospice? Hvorfor vil vi være 
mere end et hospice? Og hvad er så 
det ’mere end’?
Som formanden skriver, vil den forven-
telige samfundsændring i høj grad 
påvirke vores sundhedsvæsen og 

betyde, at vi i fremtiden skal investere 
i nye løsninger og nye organisations-
former for at kunne imødekomme 
befolkningens behov.
Talrige rapporter om den lindrende 
indsats har gennem årene vist, at 
patienter og pårørende i høj grad 
efterspørger det, som hospicerne 
har at tilbyde, men at alt for mange 
patienter ikke tidsnok opnår at 
komme på hospice, eller i det hele 
taget får et lindrende tilbud på trods 
af, at de har behovet og ønsker det. 
Og derudover er der en stor social 
skævhed inden for det palliative felt. 
Dette mener vi ikke, at vi fortsat kan 
sidde overhørig.

Det er baggrunden for, at vi i besty-
relsen og ledelsen sammen med 
medarbejderne gik i tænkeboks og 
reflekterede over, hvad vi på Hospice 
Djursland kan gøre for at imøde-
komme de krav og forventninger, der 
er til os som hospice.
Vi har fundet frem til, at vi gerne vil 
medvirke til, at flere patienter og 
pårørende får mulighed for at ’nå 
frem til’ og opnå viden om det, vi kan 
tilbyde dem. Det er baggrunden for, 
at vi gerne vil etablere et daghospice 
- et ønske vi har haft de sidste 10 år, 
men som vi desværre ikke indtil videre 
har fået lov til at realisere. Desuden  
vil vi gerne etablere en udgående 

Hvordan udleves de nye visioner?

fortsættes på side 2
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af Christian Søgaard 
frivilligkoordinator

Når snakken falder på frivilligheden 
i Danmark, så er man tilbøjelig til at 
anskue det som en nøgle til frem-
tidens fundament. Samfundet har 
i dén grad fået øjnene op for de 
frivilliges rolle i velfærdsmodellen, og 
inklusionen af frivillige bliver mere og 
mere omfattende i de danske organi-
sationers forskellige landskaber. Men 
de frivillige er - på samme måde som 

Hospice Djursland - mere end blot 
frivillige.
Med 10 års tidligere erfaring som 
leder af frivillige og ansatte i Aarhus, 
betragter jeg Hospice Djurslands 70 
frivillige som en kompetent faggruppe 
i helt egen vægtklasse. De udfordrer 
og inspirerer mig, og er tillidsfulde i 
modtagelsen af nye retningslinjer. 
Derfor fortjener de også en ledelse 
med et engagement, der kan måle 
sig med deres. Det er et privilegium at 
arbejde med mennesker, som kom-
mer for at give af deres fritid og for at 
dele ud af deres personlige overskud. 
Derfor skal de også mødes med en 
organiseret og velkoordineret indsats.
På Hospice Djursland er naturen en 
stor del af de frivilliges indsatsområde. 
En af vores mange visioner hand-
ler bl.a. om at gøre vores arbejde i 
blomsterværkstedet åbent og synligt 
for patienter og pårørende, og på 

denne måde lade dem nyde selve 
dekorationsarbejdet og de frivilliges 
selskab.
De frivillige bliver hvert år suppleret af 
et stort hold unge frivillige fra Rønde 
Højskole. Samarbejdet med højskolen 
viser, at når to forskellige organisatio-
ner er der for hinanden, så får begge 
det bedste ud af det; højskolen mod-
tager dannelse til sine studerende, og 
hospice har pludselig en mindre hær 
af frivillige, som vil patienter og pårø-
rende det bedste. De unge menne-
sker lytter til de erfarne frivillige, og 
de erfarne bliver stimuleret af mødet 
med de unge.
På Strandbakkehuset er visionen at 
skabe et nyt hold af frivillige, som 
ankommer med et åbent sind og et 
ønske om at være der for patienterne 
og deres familier, helt på familiernes 
præmisser. Disse ildsjæle kommer til at 
vokse og udvikle sig i takt med resten 
af personalet, herunder underteg-
nede og husets nye leder, idet vi alle 
sammen oplever en fælles begyn-
delse, uanset vores indfaldsvinkel. Der 
er heldigvis megen viden at ind-
hente fra frivilligkulturen på Hospice 
Djursland, og de to frivilligteams 
kommer uden tvivl til at drage nytte 
af hinanden. Præcis som på Hospice 
Djursland, vil de frivillige modtage en 
vedvarende opmærksomhed, vejled-
ning og kollegial-til-frivillig omsorg.
Det lyder helt paradoksalt, men ikke 
desto mindre: Med gode og klart 
definerede rammer omkring de frivil-
lige, er der ingen grænser for deres 
næstekærlige indsats.

funktion med en hospicesygeplejer-
ske, som kommer hjem til patienten.
Vi tror, at begge initiativer vil gøre 
en stor forskel i tilgængeligheden til 
os. Indledningsvis er vi gået i gang 
med et mere målrettet samarbejde 
med de omkringliggende kommuner. 
Vi kommer ud til medarbejderne i 
kommunerne, ud til plejecentrene, 
og tilbyder undervisning og følgeskab 
i svære patientforløb.
Derudover er vi inspireret af Professor 

of End of Life Care Allan Kellehear 
fra University of Bradford, som siger: 
‘Vi kan ikke have sundhedsprofessi-
onelle til alting; vi skal uddanne og 
styrke lokalsamfundet‘. Han kalder 
det Compassionate Community - der 
findes ikke nogen god dansk over-
sættelse, det nærmeste er nok: det 
omsorgsfulde og opmærksomme 
samfund. Vi tror på, at den erfaring, 
vi som hospice har med livet, den 
sidste levetid, døden, sorgen, den 
svære samtale, hvad man skal sige, 

når man ikke ved, hvad man skal 
sige, er noget, vi deler med mange 
andre. Vi holder kurser i ‘sidstehjælp‘, 
vi underviser skoleklasser, og vi holder 
foredrag om, hvad hospice er og kan 
tilbyde.
Vi er godt i gang med at vise, at 
Hospice Djursland er mere end et 
hospice. Og vi er klar til at tage mod 
nye og meningsfulde udfordringer, 
som kan gøre en forskel.

fortsat fra forsiden

Visioner for de frivillige

Frivillige på flødebollekursus - på 
tværs af alder og erfaring
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Grundpakke
Om hospice - liv, hverdag og fakta

Hvordan er det at arbejde på hospice? At være tæt på mennesker, der skal dø?
Sorg - hvordan støtter man en ven, der har mistet?

 Pakke 1
���At være  

uhelbredelig syg
��At snart skulle dø
���Kan man være sig 

selv, når man ikke 
kan klare sig selv?

 Pakke 3
��Aktiv dødshjælp
��Fakta
��Dilemmaer

 Pakke 2
��Når livet slutter
���Hvad sker der,  

når et  
menneske dør?

��Før - under - efter

af Charlotte Hald 
udviklingssygeplejerske

Vi får mange henvendelser fra folke-
skoleelever i forbindelse med projekt- 
opgaver. Ofte vil de tale om etiske, 
åndelige og eksistentielle aspekter 
ved afslutning af livet. Og mange vil 
gerne tale om aktiv dødshjælp, eller 
om hvordan det er at arbejde med 
mennesker, der skal dø.

Denne meget vigtige opgave 
giver rigtig god mening i forhold til 
vores vision om at være med til at 
understøtte vores ‘Compassionate 
Community‘. Vi ønsker nemlig at 
imødekomme den interesse, de 
unge mennesker udviser, og byder 
nu eleverne indenfor til dialog med 
henblik på at være med til at ned-
bryde tabuer. Med inspiration fra 

Hospice Limfjord og 
input fra lærere og 
elever fra Rønde 
Skole har vi søsat 
tilbuddet ‘Hospice på 
Skoleskemaet‘. 
Tilbuddet gælder for 
skoler i området, og 
vi tager også gerne 
imod kommende kon-

firmander. Indholdet og materialet 
varierer i forhold til, om det er målret-
tet de ældre elever eller eleverne i 
de mindre klasser.
Vi tilbyder en ‘obligatorisk‘ grund-
pakke til alle klasser, der besøger os. 
Derudover vælger man en ‘tillægs-
pakke‘ efter eget valg. Vi kommer 
med forslag til litteratur og videoer, 
som klasserne kan lade sig inspirere 
af, når de skal forberede besøget på 
hospice.
Vi ser frem til, at denne kommende 
generation med deres viden om det 
at være uhelbredelig syg, være i sorg 
og skulle dø og ikke mindst de etiske 
dilemmaer, der er omkring aktiv døds-
hjælp, vil gøre en stor forskel i vores 
‘Compassionate Community‘.

Hospice  
på skoleskemaet

af Charlotte Hald 
udviklingssygeplejerske

Med det formål at flere borgere kan 
drage nytte af den lindrende pleje 
og behandling, som et hospice kan 
tilbyde, blot i deres eget hjem, indgik 
vi i et samarbejde med vores nærme-
ste nabokommuner.
Tilbage i efteråret 2017 afholdte vi 
fokusgruppeinterview med vores 
nabokommuner. Vi havde inviteret 
dem til hver især at sende en ekspert 
på lindrende pleje og behandling i 
deres kommune. Vi ønskede at blive 
klogere på, hvordan vi i fællesskab 
kan udvikle kvaliteten af den lin-
drende pleje i kommunerne. Dette 
blev afsættet til Kommuneprojektet.
I Kommuneprojektet arbejder vi i før-
ste omgang sammen med Favrskov 
Kommune og Enhed for Lindrende 
Behandling, Regionshospitalet 
Randers om et fokus på lindrende 

pleje til borgere i Favrskov Kommune 
med henblik på at sikre borgerne en 
værdig død. Målet er at øge tryghe-
den for borgeren, og dermed give 
flere borgere mulighed for at dø i 
hjemmet, samt måske endda redu-
cere uhensigtsmæssige indlæggelser. 
Vi ønsker at øge sammenhængen 
mellem det basale og specialiserede 
niveau inden for lindrende pleje og 
behandling, ligesom vi vil medvirke til 
at øge observations-, refleksions- og 
handlekompetencerne hos pleje-
personalet. Således at de får ople-
velsen af at blive bedre til at agere i 
borgerforløbene.
Rundt omkring i kommunerne foregår 
rigtig mange gode både lokale og 
centrale initiativer, som vi kan sup-
plere og understøtte. 
Vi er startet i en hjemmeplejegruppe, 
som referencegruppen fra Favrskov 
Kommune har udvalgt. Her har vi 

spurgt plejepersonalet, hvad de 
kunne ønske sig hjælp til fra Hospice 
Djursland. På den baggrund har vi 
udarbejdet et praktisk og teoretisk 
undervisningsforløb med udgangs-
punkt i, at kommunen selv har en 
dygtig palliationssygeplejerske, 
en lokal kræftkoordinator samt en 
præst, der vil forestå undervisningen i 
samarbejde med en sygeplejerske fra 
Hospice Djursland. 
Den teoretiske undervisning vil foregå 
lokalt, og holdene vil være tværfag-
ligt sammensat. Den omhyggelige og 
inddragende tilgang vil have et mere 
gunstigt og bæredygtigt resultat end 
traditionelle kursustilbud.
Endelig har vi en ambition om også 
at nå de praktiserende læger, da de 
er essentielle i den lindrende behand-
ling i borgerforløbene.

Lindrende pleje og behandling i eget hjem

Elevbesøg fra Efterskolen Helle



Møder & events
EN AFLYSNING: 
Foredraget ”Naturen nu” med 
biolog Niels Kanstrup d. 25. marts 
blev aflyst på grund af Corona- 
situationen. 

Arrangementet afholdes senere 
og annonceres, når faren for  
COVID-19 er overstået.

Senere på foråret vil der også 
være et musikarrangement med 
Niels Kanstrup - dato ikke fastsat 
endnu - annonceres på hjemme-
siden og i lokalaviserne.   

Der arbejdes også på at gentage 
arrangementet ”Aften Touren” 
engang i forsommeren. Vil blive 
annonceret på hjemmesiden og  
i lokalaviser.

På Støtteforeningens hjemme-
side WWW.S-HD.DK kan du:
l Følge med i vores aktiviteter

l  Melde dig ind i  
Støtteforeningen

l  Tilmelde dig nyhedsbrevet,  
så du får det i din mailbox

Støtteforeningens kasserer er 
Ruth Kragelund.  
Mail: ruth@s-hd.dk 
tlf: 21 27 34 60 

l  Husk at melde ny post- og 
mailadresse til kassereren

FØLG OS 
PÅ FACEBOOK:

www.facebook.com 
/stotteforening.hospice.djursland
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Støtteforeningens bestyrelse

af Lena Andersen 
formand for Støtteforeningen

Visionen for Støtteforeningen Hospice 
Djursland er først og fremmest at leve 
op til og effektuere foreningens for-
mål, som ifølge vedtægternes §3 er:

l  at støtte aktiviteter og det  
almene vel på Hospice Djursland

l  at udbrede kendskabet til  
hospicetanken gennem  
oplysningsvirksomhed.

‘At støtte aktiviteter‘ kræver, at vi i 
Støtteforeningen har noget at støtte 
med, og det er I, vores nuværende 
medlemmer, med til i form af jeres 
medlemskab, og det takker vi for. 
Vi har dog måtte erkende, at med-
lemstallet har været vanskeligt at 
opretholde på grund af, at mange  
af medlemsskaren er af ældre 
årgange, og derfor af naturlige 
årsager falder bort.

Medlemstallet var pr. ultimo 2019 i alt 
2.442; et lille fald i forhold til sidste år. 
Dog er vi den største Støtteforening af 
de støtteforeninger, der findes ved de 
forskellige hospicer i Danmark.
Vor vision er derfor at tegne nye med-
lemskaber, og her skal vi nytænke.
Det kunne eventuelt gøres ved at 
finde sponsorer, der til gengæld vil 
få deres navn/logo på vores hjem-
meside og må bruge deres støtte 
til Hospice Djursland i deres egen 
markedsføring.
Med hensyn til Strandbakkehuset 
børne- og ungehospice kunne  
visionen yderligere være at udbrede 
kendskabet til dette tilbud ud 
over det øvrige Vestdanmark, idet 
Strandbakkehuset jo er for hele 
Vestdanmark.
Visionen kunne her være, at 
Støtteforeningen kunne besøge 
øvrige støtteforeninger og fortælle 
om Strandbakkehuset, der jo også er 
for deres område. Eller invitere støtte-
foreninger til at komme og se og høre 
om Strandbakkehuset.
Hvad angår Strandbakkehuset kunne 
det også være ideelt at finde sponso-
rer fra andre egne af Vestdanmark.
Med hensyn til frivillige tilknyttet 
Strandbakkehuset, kunne det være 

ideelt at have sin egen ‘hospitals- 
klovn‘, der evt. en gang om ugen 
kunne komme og underholde de 
børn, der vil blive indlagt. 
Støtteforeningens bestyrelse har plan-
lagt en Visionsdag senere på foråret, 
og der vil derfor i næste nummer af 
Nyhedsbrevet blive beskrevet flere 
visioner.

Den 25. februar 2020 afholdt Støtteforeningen sin årlige generalforsamling 
med et pænt fremmøde. 
Næstformand og medlem gennem adskillige år, Erik Nedergaard (Thorsager), 
ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, og der skulle derfor findes et nyt bestyrel-
sesmedlem. Som nyt medlem blev Ruth Kragelund (Aarhus) valgt. Der skulle 
også vælges to nye suppleanter, og som 1. suppleant valgtes Lis Nielsen 
(Kolind), og som 2. suppleant faldt valget på Rita Birkbak (Hornslet).

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand Lena Andersen, Nimtofte
Næstformand Erling Elsig, Ebeltoft
Kasserer Ruth Kragelund, Aarhus
Sekretær Irene E. Sørensen, Thorsager
Menigt medlem Hans Chr. Madsen, Rønde
Menigt medlem Poul Erik Sørensen, Risskov
Menigt medlem Lisbeth Nielsen, Rønde
1. suppleant Lis Nielsen, Kolind
2. suppleant Rita Birkbak, Hornslet 

Tidligere kasserer Hans Chr. Madsen havde ønsket at blive afløst på denne 
post, og i hans sted valgtes Ruth Kragelund. Ruth Kragelund er uddannet 
inden for regnskab og har været ansat i andre firmaer samt lavet regnskab i 
sit og ægtefællen malermester Kaj Kragelunds firma. Er p.t. i bestyrelsen for og 
kasserer i Ejerforening, hvor hun og ægtefællen bor.

Visioner for Støtteforeningen Hospice Djursland & Strandbakkehuset


