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FORORD 
 

Af Anette Agerbæk, hospicechef 

 

 

 

 

 

 

 

Den 6. januar 2009 kunne man læse i Nordjyske 

Stiftstidende: ”Personalet og ikke mindst de frivillige 

på Hospice Vendsyssel udfører et fantastisk stykke 

arbejde. De er mennesker, som brænder for det 

arbejde de laver. Det mærkede vi i høj grad meget til 

som pårørende. Det er på få arbejdspladser, at man 

finder så engagerede medarbejdere. De frivillige 

modtager ingen løn for arbejdet, men gør det fordi 

de har lysten til det. Det har vi dyb respekt for”. 

Læserbrevet er skrevet af pårørende til en patient, 

der afsluttede sit liv på Hospice Vendsyssel. 

 2008 blev således året hvor Hospice Vendsyssel i 

Frederikshavn åbnede, og derfor er samarbejdet 

omkring oprettelsen af Hospice Vendsyssel valgt som 

tema for denne årsberetning. Artiklerne er skrevet af 

ledere, medarbejdere og frivillige på hospice i Frede-

rikshavn. De har alle deltaget i den erfaringsoverfør-

sel der er foregået fra hospice, team og frivillige i 

Aalborg, og fra palliationssygeplejerskerne ved Syge-

hus Vendsyssel.  

 Frivilligkoordinatoren skriver i sit indlæg, at de 

frivillige har deltaget i en ”følordning” hos de frivilli-

ge på hospice i Aalborg. Med det afsæt har gruppen 

af frivillige på Hospice Vendsyssel allerede på kort tid 

indhentet så megen viden og erfaring, at de fremover 

selv kan introducerer og vejlede nye frivillige til Hos-

pice Vendsyssel.  Køkkenlederen skriver netop, i sit 

indlæg om indvielsen og om stoltheden over at kun-

ne vise resultaterne af denne proces og dette samar-

bejde frem.  

 Efter et års velfungerende samarbejde mellem 

Region Nordjylland, Sygehus Vendsyssel, Frederiks-

havn Kommune, Hospice Vendsyssels bestyrelse, 

Kamillus Frederikshavn, Entreprenørfirmaet A/S 

Trigon, Danske Diakonhjem og professionelle og 

frivillige på KamillianerGaarden, kunne Hospice 

Vendsyssel indvies den 31. marts 2008, med Sund-

hedsminister Jakob Axel Nielsen som hovedtaler. Der 

var stor interesse for åbent hus arrangementerne i 

dagene op til indvielsen, hvor cirka 1500 gæster så 

hospice, inden de første patienter blev indlagt den 1. 

april 2008.  

 I 2008 blev der indlagt 70 patienter på Hospice 

Vendsyssel og 221 patienter på KamillianerGaardens 

Hospice. Visitationen til de to hospicer i regionen 

foregår ud fra ens kriterier, og foretages af pallia-

tionssygeplejerskerne, personalet i de palliative te-

ams og af hospicelederne. Den specialeansvarlige 

overlæge i Det Palliative Team på KamillianerGaarden 

og hospicelederne sikrer, at det altid er de patienter 

med størst behov for specialiseret palliativ indsats, 

der tilbydes en ledig stue på hospicerne. Patienternes 

gennemsnitlige indlæggelsestid har været 16,7 dage 

på KamillianerGaardens Hospice og 18,8 dage på 

Hospice Vendsyssel. 

 Information om Hospice Vendsyssel er givet til 

dagspressen, til praktiserende læger, personale på 

sygehusene og i kommunerne, og via et utal af fore-

drag, møder og rundvisninger på hospice. Som det 

ses af årsrapportens afsnit om kvantitative data for-

deler patienterne, på det nye hospice, sig over flere 

af regionens kommuner. 

 Birgitte Nielsen er ansat som ny hospiceleder på 

Hospice Vendsyssel, efter at vi måtte tage afsked 

med Birgit Bundgaard, som har ydet en flot arbejds-

indsats på hospice. Sammen med personalet sikrer 
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Birgitte, at Hospice Vendsyssel fortsat drives i den 

samme dejlige ånd, som er kendetegnet ved den 

palliative indsats i Region Nordjylland.  

 Entreprenørfirmaet A/S Trigon i Frederikshavn 

har udarbejdet tegningerne til et nyt hospice i Frede-

rikshavn. Det er sket i samarbejde med personalet og 

bestyrelsen på Hospice Vendsyssel. Byggegrunden er 

købt. Det første spadestik tages, så snart de sidste 

beslutninger er på plads i Region Nordjylland. Byg-

ningerne forventes at stå klar til indflytning i foråret 

2010. 

 Læserbrevet, der indleder dette forord, og de 

mange andre positive tilkendegivelser personalet på 

Hospice Vendsyssel får, viser at målene nås og at alle 

både de frivillige og personalet på Hospice og i Det 

Palliative Team arbejder efter de fælles værdier, som 

hospicefilosofien rummer for os.  

 At Hospice Vendsyssel allerede, efter ni måneder 

i drift, i så høj grad lever op til målene for indsatsen, 

skyldes alle de erfaringer og viden, der er overført fra 

KamillianerGaarden i Aalborg og fra palliationssy-

geplejerskerne på Sygehus Vendsyssel. Både ledere, 

medarbejdere og frivillige har undervist og givet 

mange års erfaringer og viden videre. 

 Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige jer alle 

en stor og velment tak for jeres indsats. Også tak til 

Charlotte D. Bjørnes som atter i år har hjulpet med at 

læse korrektur på årsberetningen. 

 KamillianerGaardens Hospice har 10 års jubilæum 

i foråret 2009. I tillæg til årsberetningen udgives i 

2009 et jubilæumsskrift, skrevet af forfatter og jour-

nalist Dorte Kvist.  
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T ILLID , UDVIKLING OG POLIT ISK MOD 
 

Af Erik Schou, bestyrelsesformand 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en gang er der gode grunde til at se tilbage på 

året, der gik, med stor glæde.  

 I 2009 kan vi fejre ti-året for vores virke, en 

sjælden begivenhed i hospiceverdenen. Kamillianer-

Gaardens Hospice var det fjerde hospice i Danmark 

og ikke mindst, det første Hospice, der havde en 

driftsoverenskomst med et amt. Denne gjorde at det 

var gratis at blive indlagt på KamillianerGaardens 

Hospice. KamillianerGaardens Hospice var det første 

hospice med et Palliativ Team på samme adresse – 

og ikke mindst det første hospice der havde en støt-

teforening. 

 Der er grund til at fremhæve, at amtsrådet viste 

mod og fremsyn ved at deltage så aktivt i udviklingen 

af det koncept, som KamillianerGaarden også i dag er 

kendetegnet ved. Vi nyder fortsat samme brede op-

bakning fra Regionsrådet. Det har vist sig ved bud-

getlægning og etableringen af Hospice Vendsyssel 

(spor 1) en proces der er foregået i nær tilknytning til 

KamillianerGaardens Hospice - med fælles bestyrel-

sesansvar og ledelse.  

 Regionsrådet har vist os en tillid, som vi gerne vil 

kvittere for. Tillid er også en nødvendig forudsætning 

for den udvikling, der aktuelt er i gang frem mod en 

mere langsigtet og sammenhængende regional plan-

lægning inden for palliation. 

 Regionsrådet søsatte hospice nummer to i Frede-

rikshavn. Et velfungerende hospice med foreløbigt 

seks pladser (spor 1), som drives i samarbejde med 

KamillianerGaarden i Aalborg.  

 Det er lykkedes at opfylde regionens ønske om at 

overføre kompetencer og virksomhedskulturen fra 

KamillianerGaardens Hospice til Hospice Vendsyssel. 

Personalet i Frederikshavn har allerede udviklet et 

højt fagligt niveau. 

 Hospice Vendsyssel bestyrelsen, som har ansvar 

for byggeriet på Suderbovej, overtager senere drifts-

ansvar og overenskomst. Det sker, når Hospice 

Vendsyssel indvier deres nye bygninger (spor 2).  

 De nye bygninger vil skabe gode og smukke 

rammer til at patienter og pårørende og desuden 

give plads til Det Palliative Team, de frivillige og 

hospicepersonalet.  

 Også i 2008 har KamillianerGaarden været et 

levende arbejdssted for de professionelle og for de 

frivillige. Det faglige miljø udvikles stadig. Sidste 

skud på stammen er indvielsen af tagetagen på Ka-

millianerGaarden, der blandt andet rummer et nyt 

undervisningslokale. Det skal danne ramme om såvel 

interne som eksterne undervisningstilbud. Det er 

spændende at følge udviklingen, når visionerne bliver 

operative, får bredde i tilbud og giver liv i det daglige 

arbejde. 

 Ved denne lejlighed vil jeg gerne takke den fælles 

ledelse for et godt samarbejde. Der skal lyde en stor 

tak til den overordnede og den daglige ledelse af 

hospicerne. En ledelse, der fungerer som en helhed, 

og dermed bidrager til en kvalificeret indsats på det 

palliative område i regionen.  

 Jeg vil også gerne herfra hylde og takke hele 

personalet og alle de trofaste frivillige for deres 

bidrag til en enestående arbejdsplads med en så 

krævende målsætning. Det er denne målsætning, jeg 

ser realiseret i årets arbejde, hvis brogede mangfol-

dighed vi har set og fulgt i samtlige ti år. 

 Tak for en levende og dynamisk arbejdsplads. 
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V I HOLDER AF HVERDAGEN 
 

Af Birgitte Nielsen, hospiceleder Hospice Vendsyssel 

 

 

 

 

 

 

 

Personalet på Hos-

pice Vendsyssel 

tager udgangspunkt 

i nuet. Vi forsøger 

altid at skabe den 

allerbedste stund, 

time eller dag for 

patienten og de 

pårørende. 

 Med udgangs-

punkt i det, der kan 

lade sig gøre lige nu, forsøger vi at skabe livskvalitet 

og nærhed for de mennesker, der står i en meget 

svær situation.  

Dagen i dag er vores fokus og udgangspunkt for at 

vise medmennesket ubetinget respekt i deres indivi-

duelle valg for dagen. 

 På Hospice Vendsyssel er dagene aldrig ens. Det 

er patienterne og de pårørende, der sætter dagsor-

denen, og personalet støtter op med nærvær og 

hjælp. Forskellige mennesker, situationer og mulig-

heder præger vores dagligdag i alle retninger – og 

det er spændende. 

 Dagvagten begynder med en kort rapport fra 

nattevagterne. 

 Herefter går morgenstunden med at tilse vore 

patienter og høre om der er behov for hjælp. Turen 

rundt på stuerne giver, sammen med nattevagtens 

rapport, en god fornemmelse af, hvordan dagen vil 

forløbe, men det kan sagtens ændre sig. 

Patienterne på hospice sover lige så længe, de har 

lyst. Morgenmaden serveres  af  sygeplejersken  når 

det passer patienten.  Bad, fysioterapi,  musikterapi, 

besøg og samtaler 

aftales under hen-

syntagen til pati-

entens ønsker og 

kræfter. Aktivite-

terne kan begræn-

se sig til næsten 

ingenting for at få 

kræfter til at have 

besøg af et barne-

barn. Det vigtigste 

prioriteres først og derfor skal vi som personale   

være patientens ressource og støtte op om valgene. 

 Køkkenpersonalet tilbyder patienterne forskellige 

valgmuligheder når de hver dag går på besøg på 

patientstuerne. Patientens appetit er ofte begrænset, 

men køkkenpersonalet forsøger altid at imødekom-

me ønsker om livretter. Af og til ønsker patienterne, 

at vi er behjælpelige med et måltid på stuen for 4-5 

personer, hvilket også kan lade sig gøre. 

 Små skåle med lækkerier, sorbet is, små frosne 

stykker frugt - er eksempler på de beskedne ønsker, 

vi møder fra patienterne.  

 I spise- og opholdsstuen arbejder personalet  

sammen med den frivillige vært/værtinde. Alle vore 

frivillige arbejder ulønnet og under tavshedspligt for 

at skabe en dejlig og tryg ramme for alle på hospice. 

Der møder en frivillig ad gangen og de kan med 

deres tilstedeværelse og overskud være en dejlig 

samtalepartner. Som personale er vi utroligt tak-

nemmelige for de frivilliges indsats og meget glade 

for samarbejdet. 

 Dejlige rammer med behagelige møbler og farver 
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der giver tryghed, smukke billeder og levende lys, 

der skaber ro, håb og tanker for nutiden og fremti-

den, er nogle af de vigtige ting, vi omgiver os med. 

 Personalet på Hospice Vendsyssel har i det for-

løbne år formået at udvikle et godt fagligt funda-

ment. Den tværfaglige sparring er medvirkende til, at 

erfaringerne vokser så vi kan opnå et solidt grundlag 

for vores arbejde.  

 Vi har haft utrolig gavn af erfaringsudveksling 

med personalet fra KamillianerGaardens Hospice, 

som også ydede en stor indsats i introduktions- og 

undervisningsperioden for personalet på Hospice 

Vendsyssel. Vi har aldrig følt os alene. Tusind tak for 

det. 
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KVANTITATIVE DATA VEDR. INDLAGTE PATIENTER PÅ KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE 
 

Af Jette B. Bjørnes, sekretær, KamillianerGaardens Hospice 

 

 

 

 

 

 

 

Henvist, men ikke indlagt 

I 2008 blev der i alt henvist 317 patienter til Kamil-

lianerGaardens Hospice. Heraf blev 96 patienter ikke 

indlagt. 221 patienter blev indlagt på Hospice. Heraf 

er 

 

► 167 patienter afgået ved døden ~ 75,6 % 

► 41 patienter udskrevet til eget hjem ~ 18,5 % 

► 1 patient udskrevet til plejehjem ~ 0,4 % 

► 3 patienter overflyttet til sygehus ~ 1,4 % 

► 9 patienter fortsat indlagt ~ 4,1 % 

 

De 221 patienter har været indlagt fra 2 til 144 døgn, 

sammenlagt 3.685 døgn. Dette svarer til en gennem-

snitlig indlæggelsestid på 16,7 døgn og en belæg-

ningsprocent på 83,9 % 

 

Kommentar 

Gennemsnitlig indlæggelsestid i 1999 var 20,7 døgn 

Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2000 var 19,7 døgn 

Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2001 var 18,9 døgn 

Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2002 var 21,0 døgn 

Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2003 var 18,8 døgn 

Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2004 var 21,8 døgn 

Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2005 var 18,5 døgn 

Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2006 var 17,6 døgn 

Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2007 var 16,7 døgn 

Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2008 var 16,7 døgn 

 

Indlæggelsestiden 

► 01-07 dage: 78 patienter ~ 35,3 % 

► 08-14 dage: 48 patienter ~ 21,7 % 

► 15-21 dage: 37 patienter ~ 16,8 % 

► 22-28 dage: 20 patienter ~ 9,0 % 

► 29-56 dage: 33 patienter ~ 14,9 % 

► > 56 dage: 5 patienter ~ 2,3 % 

 

Kommentar 

73,7 % af patienterne har været indlagt under 21 

dage. 

 

Kønsfordeling 

Af de 221 patienter var: 

► 126 kvinder ~ 57,0 % 

► 95 mænd ~ 43,0 % 

 

Kommentar 

I 1999: 59,8 % kvinder og 40,2 % mænd 

I 2000: 52,4 % kvinder og 47,6 % mænd 

I 2001: 55,7 % kvinder og 44,3 % mænd 

I 2002: 60,8 % kvinder og 39,2 % mænd 

I 2003: 53,4 % kvinder og 46,6 % mænd 

I 2004: 50,6 % kvinder og 49,4 % mænd 

I 2005: 54,0 % kvinder og 46,0 % mænd 

I 2006: 57,6 % kvinder og 42,4 % mænd 

I 2007: 54,5 % kvinder og 45,5 % mænd 

I 2008: 57,0 % kvinder og 43,0 % mænd 

 

Civilstatus 

► 122 var gift/samboende ~ 55,2 % 

► 99 var  aleneboende ~ 44,8 % 

 

Alder 

Gennemsnitsalderen var 65 år, med en aldersspred-

ning fra 16 til 88 år, og med følgende aldersgruppe-

ringer: 

 

► 16-39 år: 10 patienter ~ 4,5 % 

► 40-49 år: 16 patienter ~ 7,3 % 

► 50-59 år: 28 patienter ~ 12,7 % 

► 60-69 år: 65 patienter ~ 29,4 % 

► 70-79 år: 67 patienter ~ 30,3 % 

► 80-89 år: 35 patienter ~ 15,8 % 

 

Kommentar 

Gennemsnitsalderen har ligget stabilt omkring 65 år 

de senere år.  

 

Indlagt fra 

Af de 221 patienter, der blev indlagt, var: 

 

► 92 fra eget hjem ~ 41,6 % 

► 8 fra plejehjem ~ 3,6 % 

► 121 fra sygehus ~ 54,8 %  

 

De 121 indlæggelser fra sygehus fordelte sig således: 
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► 87 patienter fra Aalborg Sygehus 

► 7 patienter fra Sygehus Vendsyssel Hjørring 

► 8 patienter fra Dronninglund Sygehus 

► 7 patienter fra Hobro Sygehus 

► 8 patienter fra Farsø Sygehus 

► 4 patienter fra sygehuse i andre regioner 

 

Geografisk fordeling 

I 2008 kom patienterne fra følgende kommuner/re-

gioner: 

 

► Brønderslev Kommune: 12 patienter 

► Frederikshavn Kommune: 8 patienter 

► Hjørring Kommune: 6 patienter 

► Jammerbugt Kommune: 13 patienter 

► Læsø Kommune: 1 patient 

► Mariagerfjord Kommune: 13 patienter 

► Morsø Kommune: 1 patient 

► Rebild Kommune: 11 patienter 

► Vesthimmerlands Kommune: 13 patienter  

► Aalborg Kommune: 137 patienter  

► Region Hovedstaden: 2 patienter 

► Region Midtjylland: 2 patienter 

► Region Syddanmark: 2 patienter  

 

Kommentar 

KamillianerGaardens Hospice er omfattet af Det Frie 

Sygehusvalg efter Sygehuslovens § 5b, hvorfor vi kan 

modtage patienter fra alle regioner.  

 

Visiteret til: 

Patienterne blev visiteret til:  

 

► 112 patienter til livets afslutning ~ 50,7 % 

► 84 patienter til symptomlindring ~ 38,0 % 

► 20 patienter til aflastning ~ 9,0 % 

► 5 patienter til rehabilitering ~ 2,3 % 

 

Diagnose 

Af de 221 patienter havde 209 patienter cancer som 

hoveddiagnose: 

 

► 13 patienter med cancer i hoved/hals ~ 5,9 % 

► 37 patienter med cancer i mave-tarm ~ 16,8 % 

► 55 pt. med cancer i lunge/lungehinde ~ 24,9 % 

► 16 patienter med cancer i brystet ~ 7,3 % 

► 8 patienter med cancer i bugspytkirtel ~ 3,6 % 

► 21 pt. med cancer i livmoder/æggestokke ~ 9,5 % 

► 13 patienter med cancer i hjerne ~ 5,9 % 

► 2 patienter med cancer i huden/bindevæv ~ 0,9 % 

► 15 patienter med cancer i prostata ~ 6,8 % 

► 12 patienter med cancer i nyre/urinveje ~ 5,5 % 

► 4 patienter med cancer i lever/galdeveje ~ 1,8 % 

► 6 patienter med cancer i blod/lymfe ~ 2,7 % 

► 7 patienter med ukendt cancer ~ 3,2 % 

 

Patienter med anden diagnose: 

 

► 5 patienter med terminal hjertesvigt ~ 2,3 % 

► 2 patienter med ALS ~ 0,9 % 

► 1 patient med Creutzfeldts Jakob-sygdom ~ 0,4 % 

► 1 patient med KOL ~ 0,4 % 

► 1 patient med sclerose ~ 0,4 % 

► 1 patient med dermatomyositis ~ 0,4 % 

► 1 patient medindlagt teenager ~ 0,4 % 

 

Symptomer 

Hyppigste gener/symptomer hos patienterne ved 

indlæggelsen: 

 

► Udtalt træthed 

► Smerter 

► Appetitløshed 

► Åndedrætsbesvær 

► Meget afkræftet 

► Dårlig almen tilstand 

► Kvalme 

► Vægttab 

► Angst 

► Ødemer 

► Obstipation 

► Manglende søvn og hvile 

► Infektion 

► Depression 

► Sorg 

► Blødning 

 

Kommentar 

Nævnte gener/symptomer er opstillet i den række-

følge de hyppigst er forekommet. 

 

Overnattende pårørende 

I år 2008 var 239 pårørende (og syv hunde og en kat) 

”medindlagt” på hospice, hvilket udgør 972 døgn i 

alt.  

 

► 211 personer i 1-7 døgn 

► 16 personer i 8-14 døgn 

► 4 personer i 15-21 døgn 

► 4 personer i 22-28 døgn 

► 4 personer  > 29 døgn 

 

Kommentar 

Antallet af ”medindlagte” pårørende har fordelt sig 

således i perioden 1999-2008: 

 

1999: 87 pårørende i 412 døgn  

2000: 140 pårørende i 693 døgn  

2001: 227 pårørende i 937 døgn  

2002: 175 pårørende i 975 døgn  

2003: 217 pårørende i 968 døgn  

2004: 258 pårørende i 963 døgn  
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2005: 183 pårørende i 842 døgn  

2006: 259 pårørende i 1174 døgn  

2007: 248 pårørende i 1395 døgn 

2008: 239 pårørende i 972 døgn 

 

Højtidelighed på hospice 

I forbindelse med dødsfald har der i 2008 været høj-

tidelighed hos 99 patienter (59,3 %). Hos 68 patienter 

har der ikke været højtidelighed (40,7 %). 

 

Opfølgning til de efterladte pårørende 

Pårørende til 136 patienter har ønsket opfølgning 1½ 

måned efter patientens død (81,4 %). Pårørende til 31 

patienter har ikke ønsket opfølgning efter patientens 

død (18,6 %). 233 pårørende deltog i mindeguds-

tjeneste på Allehelgens dag den 2. november 2008. 

 

Kommentar 

Ofte er der tale om flere pårørende til en afdød pati-

ent, der ønsker opfølgning, f.eks. ægtefællen, en 

voksen datter og teenagersøn.  

 

Aktører 

Udover plejepersonalet og lægerne har følgende 

medarbejdere været involveret under patienternes 

indlæggelse: 

 

► Hospicepræsten: 90 patienter ~ 40,7 % 

► Socialrådgiveren: 24 patienter ~ 10,8 % 

► Psykologen: 23 patienter ~ 10,4 % 

► Fysioterapeuten: 81 patienter ~ 36,6 % 

► Musikterapeuten: 89 patienter ~ 40,3 % 

► Zoneterapeuten: 9 patienter ~ 4,0 % 

► Økonomaen/diætisten: 221 patienter ~ 100 % 
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KVANTITATIVE DATA VEDR. INDLAGTE PATIENTER PÅ HOSPICE VENDSYSSEL 
 

Af Kirsten Speich, sekretær, Hospice Vendsyssel 

 

 

 

 

 

 

Henvist, men ikke indlagt 

I perioden 01.04.2008 til 31.12.2008 blev der i alt 

henvist 109 patienter til Hospice Vendsyssel. Heraf 

blev 39 patienter ikke indlagt. 70 patienter blev 

indlagt på Hospice. Heraf er 

 

► 51 patienter afgået ved døden ~ 72,9 % 

► 11 patienter udskrevet til eget hjem ~ 15,7 % 

► 4 patient udskrevet til plejehjem ~ 5,7 % 

► 1 patient overflyttet til sygehus ~ 1,4 % 

► 3 patienter fortsat indlagt ~ 4,3 % 

 

De 70 patienter har været indlagt fra 2 til 93 døgn, 

sammenlagt 1.316 døgn. Dette svarer til en gennem-

snitlig indlæggelsestid på 18,8 døgn og en belæg-

ningsprocent på 75,6 % 

 

Kommentar 

Hospice Vendsyssel, Frederikshavn åbnede den 

01.04.2008. 

 

Indlæggelsestiden 

► 01-07 dage: 18 patienter ~ 25,7 % 

► 08-14 dage: 17 patienter ~ 24,3 % 

► 15-21 dage: 12 patienter ~ 17,1 % 

► 22-28 dage: 10 patienter ~ 14,3 % 

► 29-56 dage: 11 patienter ~ 15,7 % 

► > 56 dage: 2 patienter ~ 2,9 % 

 

Kønsfordeling 

Af de 70 patienter var: 

 

► 39 kvinder ~ 55,7 % 

► 31 mænd ~ 44,3 % 

 

Civilstatus 

► 35 var gift/samboende ~ 50,0 % 

► 35 var aleneboende ~ 50,0 % 

 

Alder 

Gennemsnitsalderen var 69 år, med en aldersspred-

ning fra 25 til 87 år, og med følgende aldersgruppe-

ringer: 

 

► < 39 år: 1 patient ~ 1,4 % 

► 40-49 år: 3 patienter ~ 4,3 % 

► 50-59 år: 10 patienter ~ 14,3 % 

► 60-69 år: 20 patienter ~ 28,6 % 

► 70-79 år: 22 patienter ~ 31,4 % 

► 80-89 år: 14 patienter ~ 20,0 % 

 

Indlagt fra 

Af de 70 patienter, der blev indlagt, var 

 

► 18 fra eget hjem ~ 25,8 % 

► 5 fra plejehjem ~ 7,1 % 

► 47 fra sygehus ~ 67,1 %  

 

De 47 indlæggelser fra sygehusene fordelte sig såle-

des: 

 

► 13 patienter fra Aalborg Sygehus 

► 15 patienter fra Sygehus Vendsyssel, Hjørring 

► 17 patienter fra Sgh Vendsyssel, Frederikshavn 

► 2 patienter fra Dronninglund Sygehus 

 

Geografisk fordeling 

Patienterne fra følgende kommuner/regioner: 

 

► Brønderslev Kommune: 5 patienter 

► Frederikshavn Kommune: 39 patienter 

► Hjørring Kommune: 15 patienter 

► Rebild Kommune: 1 patient 

► Aalborg Kommune: 10 patienter 

 

Visiteret til: 

Patienterne blev visiteret til:  

 

► 32 patienter til livets afslutning ~ 45,7 % 

► 25 patienter til symptomlindring ~ 35,7 % 

► 10 patienter til aflastning ~ 14,3 % 

► 3 patienter til rehabilitering ~ 4,3 % 

 

Diagnose 

Af de 70 patienter havde 67 patienter cancer som 

hoveddiagnose: 

 

► 8 patienter med cancer i hoved/hals ~ 11,4 % 
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► 16 patienter med cancer i mave/tarm ~ 22,9 % 

► 10 pt. med cancer i lunge/lungehinde ~ 14,3 % 

► 8 patienter med cancer i brystet ~ 11,4 % 

► 10 patienter med cancer i bugspytkirtel ~ 14,3 % 

► 5 pt. med cancer i livmoder/æggestokke ~ 7,1 % 

► 1 patient med cancer i hjerne ~ 1,4 % 

► 4 patienter med cancer i prostata ~ 5,7 % 

► 2 patienter med cancer i nyre/urinveje ~ 2,9 % 

► 1 patient med cancer i lever/galdeveje ~ 1,4 % 

► 2 patienter med ukendt cancer ~ 2,9 % 

 

Patienter med anden diagnose: 

 

► 1 pt. KOL og ledsagende cor pulmonale ~ 1,4 % 

► 1 patient medindlagt ægtefælle ~ 1,4 % 

► 1 pt. med morbus cordis incompensatio ~ 1,4 % 

 

Symptomer 

Hyppigste gener/symptomer hos patienterne ved 

indlæggelsen: 

 

► Udtalt træthed 

► Appetitløshed 

► Smerter 

► Meget afkræftet 

► Kvalme 

► Dårlig almen tilstand 

► Vægttab 

► Obstipation 

► Ødemer 

► Åndedrætsbesvær 

► Angst 

► Manglende søvn og hvile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Infektion 

► Depression 

► Sorg 

► Blødning 

 

Kommentar 

Nævnte gener/symptomer er opstillet i 

den rækkefølge de hyppigst er forekom-

met. 

 

Overnattende pårørende 

I 2008 har der været 46 pårørende (og en kat) ”med-

indlagt”, hvilket udgør 183 døgn i alt.  

 

► 40 personer i 1-7 døgn 

► 3 personer i 8-14 døgn 

► 1 person i 15-21 døgn 

► 2 personer i 22-28 døgn 

 

Højtidelighed på Hospice 

I forbindelse med dødsfald har der i 2008 været 

højtidelighed hos 24 patienter (47,1 %). 

 

 

Opfølgning til de efterladte pårørende 

Pårørende til 40 patienter har ønsket opfølgning 1½ 

måned efter patientens død (78,4 %). Pårørende til 11 

patienter har ikke ønsket opfølgning efter patientens 

død (21,6 %). 46 pårørende deltog i mindegudstjene-

ste på Allehelgens dag den 2. november 2008. 

 

Aktører 

Udover plejepersonalet og lægerne har følgende 

medarbejdere været involveret under patienternes 

indlæggelse: 

 

► Hospicepræsten: 32 patienter ~ 45,7 % 

► Socialrådgiveren: 20 patienter ~ 28,6 % 

► Psykologen: 13 patienter ~ 18,6 % 

► Fysioterapeuten: 46 patienter ~ 65,7 % 

► Musikterapeuten: 43 patienter ~ 61,4 % 

► Køkkenpersonalet: 70 patienter ~ 100 % 
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EN FORTÆLLING OM DET FØRSTE ÅR PÅ HOSPICE VENDSYSSEL 
 

Af Anni Hansen, sygeplejerske, Hospice Vendsyssel 

 

 

 

 

 

 

 

Den 1. marts 2008 kl. 8 mødte 13 spændte og for-

ventningsfulde sygeplejersker op til første dag på in-

troduktionskursus sammen med de øvrige faggrup-

per en måned forud for åbningen af Hospice Vend-

syssel. For de fleste af os skulle en helt ny verden 

åbne sig og ingen kunne sige sig fri for mange som-

merfugle i maven. Vi stillede os selv spørgsmålene: 

 

► Er det her overhovedet det rigtige for mig? 

► Kan jeg leve op til det, der forventes af mig? 

► Hvordan er mine kolleger? 

 

Én af disse 13 var mig, og jeg havde, som alle de 

andre, store forventninger til det flot planlagte un-

dervisningsprogram. 

 Efterhånden som dagene gik, og vi fik set hinan-

den an, blev vi rystet godt sammen. Vi følte os som 

”en samlet flok”, som hurtigt fandt ud af, at vi alle 

havde både bekymringer og forventninger til fælles. 

 I tre uger fik vi enorm inspirerende undervisning, 

hovedsageligt af vore kolleger på KamillianerGaar-

den. Vi havde besøg af alle de tværfaglige samar-

bejdspartnere, som gav os et godt indblik i, hvad 

netop deres arbejdsområde er inden for hospice og 

palliation. 

 Vi oplevede deres entusiasme og vi kunne mærke 

det store engagement de lægger i deres arbejde. 

Samtidig var der ingen tvivl om, at de alle er fyldt 

med ydmyghed over for de opgaver, som de hver 

især er betroet. 

 På mange af os virkede det lidt skræmmende. Vi 

skulle pludselig tage stilling til bløde værdier, det var 

vi ikke forvænt med fra sygehuset! Samtidig mærke-

de vi både egne og andres forventninger om mange 

store og udfordrende opgaver foran os. 

 Der var også tid til sjov og socialt samvær på 

kurset. Anette Majlund, som var musikterapeut på 

KamillianerGaarden, hjalp os med at danne et kor, 

som sang ved indvielsen af Hospice Vendsyssel. Det 

gav anledning til megen latter og glæde. 

 I slutningen af introduktionsforløbet var vi alle 

inviteret til en aften på KamillianerGaarden med 

spisning, hygge og underholdning. Et flot arrange-

ment, hvor vi fik rørt lattermusklerne og tilfredsstillet 

smagsløgene!  

 Efter tre meget inspirerende uger, trængte vi alle 

til at komme ud i praksis og få ”afprøvet” os selv. Nu 

skulle virkeligheden vise os, hvordan vi klarede os 

som hospiceansatte. 

 Den første april åbnede vi det smukt indrettede 

hospice. Rammerne var klar og personalet var køre-

klar. 

 Og hvilket år det blev! Det var stort at kunne få 

lov til at være med til at bygge et hospice op. Vi har 

alle, med kyndig vejledning fra vore ledere, fået lov 

at sætte vores præg på dagligdagen. Her var der ikke 

noget ”vi plejer”. Alle forslag blev modtaget og drøf-

tet seriøst. 

 Pludselig åbnede der sig helt nye muligheder for 

mig som sygeplejerske. Her er rammerne sådan, at vi 

kan tage individuelle hensyn til patienterne. Intet er 

for besværligt, men blot en udfordring til vores krea-

tivitet! 

 Vi har tid til at lytte til alle de fantastiske livshi-

storier, som patienterne fortæller, og det er en na-

turlig ting, at vi samarbejder med de pårørende.  
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 Når jeg fortæller min omgangskreds, at jeg ar-

bejder på hospice, får jeg mange forskellige reaktio-

ner. Det gængse svar er, at det må være et trist sted 

at arbejde. Det handler jo kun om død og sorg. 

 Det handler ganske rigtigt om død og sorg, men 

hospice rummer også glæde og gode oplevelser. 

Tilfredsstillelsen ved at kunne være med til at be-

kræfte livet og bidrage til livskvalitet, så længe livet 

leves, er det hele værd. At man kan grine på et hos-

pice kan virke uforståeligt for udenforstående, men i 

mange situationer kommer vi så tæt på patienten og 

de pårørende, at der også bliver plads til smil og 

latter.  

 Den tid, der er gået, har styrket min tro på, at det 

er muligt for mig at gøre en forskel. Her er ikke et 

system, som sætter grænser for mig. Her kan jeg yde 

den gode sygepleje og omsorg, som jeg vægter. 

 I opstartsfasen har vi hentet velvillig hjælp fra 

KamillianerGaarden. Det er blevet til en del opring-

ninger fra os ”nybegyndere”. Alle vores spørgsmål er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blevet seriøst og positivt modtaget, og vi har fået 

faglig sparring. 

 Året har også budt på et uvant stort antal tilbud 

om undervisning, kurser og arrangementer.  

 Det første år er fløjet af sted. Et år med udfor-

dringer, overraskelser, frustrationer og glæde.  

 Det er en stor glæde at få lov at komme så tæt på 

mine medmennesker, at få betroet den kæmpe opga-

ve det er, at være en del af de døende menneskers og 

deres pårørendes måske sværeste tid. Den tillid, 

fortrolighed og intimitet, som uvilkårligt opstår i 

visse situationer viser mig, at vores arbejde er vigtigt. 

 Den svenske forfatter Margrethe Molin har skre-

vet disse vise ord om livet: 

 ”Giv det du kan og ikke mere. Tag imod det du 

får og ikke mindre.” 

 For mig som sygeplejerske på hospice handler 

det ikke kun om at give. Jeg får mangefold igen.  

 Alt dette giver mig mod til at klø på og glæde 

over at gå på arbejde hver dag. 
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MUSIKTERAPI – DET FØRSTE ÅR PÅ HOSPICE VENDSYSSEL 
 

Af Agneta Ed, musikterapeut, Hospice Vendsyssel 

 

 

 

 

 

 

 

Musikterapi er et tilbud til patienter og 

pårørende på hospice, et tilbud med 

mange forskellige udtryk.  

 Musikken bliver sat i centrum: Hvad 

betyder musik for patienten? Hvad er 

patientens musiksmag? Kan patienten 

synge eller spille på et instrument?  

 Der kræves ingen musikalske fær-

digheder for at deltage i musikterapi. 

Det er musikterapeuten, der står for det 

musikalske, ved at spille og synge for, 

eller sammen med patienten. Patienten 

kan også guides i en lytte/ afspændings 

seance.  Den eneste forudsætning, fra 

patientens side er, at have mod til, at 

lade sig berøre af musikken. 

 Musik ved livets afslutning kan have 

mange forskellige udtryk, men ofte er udgangspunk-

tet i det individuelle arbejde med patienten, at mu-

sikkens karakter er nedsat tempo, lille tone omfang 

og sangtekster bliver gerne til ordløs nynnen. Musik-

kens udtryk modificeres ud fra patientens tolerance 

for at modtage stimuli. 

 Patienter, der enten er indlagt til aflastning, 

symptomlindring eller til livets afslutning, har i man-

ge tilfælde sagt ja til at få krops afspænding kombi-

neret med musiklytning.  Her kombineres afspæn-

dingsteknikker fra GIM (Guided Imagery and Music) 

med specielt udvalgt musik, hvor fokus på smerte 

eller uro flyttes til musikkens indflydelse på kroppen 

og visualisering af indre billeder. Mange patienter har 

oplevet billeder fra virkelighed eller fantasi, som har 

sat fokus på vigtige hændelser eller følelser i patien-

tens liv. Disse billeder har vi så talt om. 

 Denne form for musikterapi har 

også mange pårørende benyttet sig af. 

For pårørende kan musikterapien være 

et sted at opleve ro i en svær situation. 

Terapien kan også give mulighed for at 

udtrykke sorg og savn. 

 I nogle forløb deltager patient og 

pårørende sammen i en afspændings- 

og lytteseance, hvor fokus er at skabe 

en fælles oplevelse hvor musikken 

træder til når ord ikke slår til. 

 Musikterapien kan også, ved brug 

af instrumenter og stemme, påvirke og 

berolige åndedrættet. Patienter med 

åndenød kan ved hjælp af en fast og 

rolig rytme stimuleres til en rolig og 

mere normal vejrtrækning. Der benyttes improviseret 

musik som opstår i den tætte interaktion mellem 

patient og terapeut. 

 Musikterapien anvendes i nogle tilfælde i et tvær-

fagligt samarbejde med fysioterapeuten, hvor musik-

ken i improviseret form, kan guide bevægelserne i 

den massage fysioterapeuten giver patienten. Ofte 

forstærker dette oplevelsen af velvære. 

 Musikterapeutens rolle på Hospice Vendsyssel er 

desuden at skabe eller spejle stemninger i huset. Ved 

instrumentalspil på gangen bliver musikken et sam-

lende udtryk for mange af de følelser og stemninger 

der er i huset. Her kan glæde og sorg finde et fælles 

udtryk i f. eks en smuk folkemelodi. Musikken er en 

samlende faktor.  

 Ved måltidet kan musikken, sammen med dufte 
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fra fra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fra køkkenet, skabe gode forventninger. En 

stille sang fra personalet, der nynner med på 

deres favoritmelodi, høres ofte. 

 Det har været et spændende år, hvor jeg, 

med inspiration fra den tradition der allerede 

er med musikterapi på KamillianerGaardens 

Hospice, har  udviklet og stadig udvikler 

musikterapien på Hospice Vendsyssel.  I et 

tværfagligt samarbejde med personalet, i 

dialog med de frivillige og med inspiration fra 

patienter og pårørende udvikles musiktera-

pien dag for dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øverst: Musikterapeut Agneta Ed og hendes band 

”Mindst 4” spiller på Hospice Vendsyssel.  

Nederst: Piger fra Nordjysk Pigekor.  
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KØKKENET – DET FØRSTE ÅR PÅ HOSPICE VENDSYSSEL 
 

Af Finn Møller, køkkenleder, Hospice Vendsyssel 

 

 

 

 

 

 

 

Så er 2008 forbi og det er tid til at gøre status for 

køkkenets første leveår på Hospice Vendsyssel. 

 Inden starten i Frederikshavn var der et ombyg-

ningsforløb, hvor der, med hjælp fra køkkenleder 

Mary K. Larsen fra KamillianerGaarden, blev indrettet 

et lille, men godt fungerende køkken i direkte for-

bindelse til spisestuen. 

 I februar blev der ansat tre gode medarbejdere til 

køkkenet på Hospice Vendsyssel, og vi mødte alle 

fire til introduktionskursus i marts. Her lærte vi hos-

pices grundlag og værdier at kende. 

 Marts måned gik hurtigt og køkkenet skulle ”stå 

sin prøve” ved indvielsen sidst i marts. Indvielsen og 

åbent hus arrangementet var godt besøgt og vi var 

stolte over at vise vores resultater frem. 

 Da de første patienter kom, skulle teori omsættes 

til praksis. 

 Dagene gik og vi kom ind i en god rytme. Vi fik 

efterhånden vores forskellige idéer rettet til, så de 

passede med virkeligheden. Vi fik mange gode input 

fra plejepersonale, patienter og pårørende. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejdet med de frivillige er forbilledligt. Der er 

god dialog om de spørgsmål, der dukker op i det 

daglige arbejde eller ved møder i forskelligt regi. 

 Sommeren kom og med den afvikling af ferie. Vi 

samarbejdede, så det lykkedes for alle ansatte at få 2 

ugers ferie i træk. 

 I løbet af året er der holdt grillaftener, sangafte-

ner og en efterårsfest. Patienter og pårørende har 

holdt familiefester, på trods af at vores muligheder 

herfor er begrænsede. 

 En del mødeaktivitet er blevet serviceret af køk-

kenet. 

 Køkkenets personale har deltaget i kursusaktivi-

tet, og været på besøg hos Hospice Sønderjylland  i 

Haderslev. 

 En stor hjælp har køkkenet modtaget fra Mary K. 

Larsen og hendes personale, her tænkes på opskrif-

ter, idéer, manualer for helligdage og gode råd.  

 En tak skal også lyde til det øvrige personale på 

KamillianerGaarden, hvor der var svar at hente på 

alskens spørgsmål. 
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SPÆNDENDE , LÆRERIGT OG GIVENDE 
 

Af Anna Frandsen, frivilligkoordinator, Hospice Vendsyssel 

 

 

 

 

 

 

 

Her ved udgangen af 2008 kan jeg som frivilligkoor-

dinator ved Hospice Vendsyssel se tilbage på ni 

spændende, lærerige og givende måneder. For mit 

eget vedkommende har jeg i perioden op til Hospice 

Vendsyssels start den 1.april 2008 haft utrolig meget 

gavn af at trække på mine tre medkoordinatorer i 

Kamillus-gruppen henholdsvis Ulla fra Brønderslev, 

Inger fra Hjørring og Kenneth på KamillianerGaarden 

i Aalborg, der måtte ”stå meget for tur”, idet hans 

opgave var så meget lig den, jeg var på vej ud i. Han 

gav gode, nyttige input og svarede beredvilligt på 

mine spørgsmål. Det var en helt ny opgave for mig, 

så jeg var – og er – taknemmelig for den rigtig gode 

støtte i opstarten og for det i øvrig fortsat berigende 

samspil mellem koordinatorerne. 

 På Hospice Vendsyssel er der i dag 40 frivillige, 

hvilket skønnes at være at være i god balance med de 

opgaver, vi har påtaget os. Introduktionen af de 

frivillige op til 1. april forløb godt og har, efter si-

gende, været en god støtte i udførelsen af opgaver-

ne. Også her trak vi på KamillianerGaarden – blandt 

andet ved, at de frivillige i Aalborg tog imod frivillige 

fra Frederikshavn i en ”følordning”. Vi føler os nu så 

erfarne, at vi kan klare information og ”oplæring” af 

nye frivillige inden for egne rammer. 

 Der opstod hurtigt en dejlig ro i huset her. Der er 

en uudtalt anerkendelse af hinandens engagement 

og en værdsættelse af den enkeltes indsats. Det gør, 

at vores hverdage er gode og indholdsrige. Jeg får 

ofte beretninger fra frivillige, som gerne vil dele en 

rigtig god oplevelse med mig. 

 Korpset af frivillig på Hospice Vendsyssel har 

påtaget sig opgaver som vært/værtinde ved hen-

holdsvis middags- og aftenmåltidet samt en opgave i 

eftermiddagstimerne, som vi har kaldt ”At være”. 

Disse tre opgaver løser vi alle ugens syv dag.  

 Ud over det er der frivillige på specialopgaver. De 

passer blandt andet potteplanterne inde og krukker-

ne ude. Desuden har vi en frivillig, der dyrker kryd-

derurter til glæde for køkkenet! 

 Hver torsdag aften afvikler vi aftensang af en halv 

times varighed. Én torsdag om måneden holder vores 

præst andagt, de øvrige torsdage, har frivillig på skift 

ansvar for afviklingen af aftensangen. 

 Vi har, som frivillige deltaget i, eller stået for 

diverse arrangementer: Indvielsen, grillafterne, Alle-

helgen, luciaoptog, gæsteoptræden af tre piger fra 

Nordjysk Pigekor. En ret stor gruppe af frivillige har 

interesse i at fungere som besøgsven i huset.  

 Ved udgangen af 2008 har jeg modtaget syv 

tilkendegivelser fra personer i Skagen, der ønsker at 

være med i et team af frivillige besøgsvenner i hjem-

mene. Denne gruppe er vi på vej til at starte op i regi 

af Kamillus Frederikshavn. 
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TAK 
 

Af Anette Agerbæk, hospicechef 

 

 

 

 

 

 

De to hospicer i Region Nordjylland har i 2008, med 

glæde og taknemmelighed, modtaget donationer fra 

mange givere. Flere pårørende og organisationer har 

foræret hospicerne gaver i form af ting eller penge. 

Mange har sendt breve og små hilsener, som vi har 

modtaget med stor glæde. Tusind tak for gaverne! 

De vil blive brugt til glæde og gavn for patienter, på-

rørende og personale.  

 

KamillianerGaardens 

Hospice 

 

► Bjerg Arkitektur A/S: 

”Ugens buket” til vasen 

på trappeopgangen i 

2008. 

 

► Lions Club, Aalborg, 

Budolfi: Kr. 5.000 til 

gulvvaser. 

 

► Lions Club, Nibe: Kr. 

5.000 til højskolesang-

bøger. 

 

► Paula og Axel Nissens Legat: Kr. 25.000. 

 

► Edith og Inge Jensen, tidligere pårørende, har 

hver doneret: Kr. 5.000. 

 

► Lions Club, Hammer Bakker: Kr. 9.352 til trykning 

af bøgerne: Ord til dig, samt til indkøb af 12 dvd’er 

til patientstuerne. 

 

► Kurt Larsen, pårørende: Kr. 50.000. 

 

► Budolfi Sogns Menighedsråd har doneret: Hospice 

kr. 2.520. Pengene er indkommet i forbindelse med 

indsamling ved kirkens lysglobe, og ønskes brugt til 

at sprede lys blandt patienter og personale på Hospi-

ce. 

 

► Helga Nielsen, pårørende: Kr. 40.000 til møbler 

på Hospice. 

Hospice Vendsyssel 

 

► Vanggaard Fonden: Kr. 25.000. 

 

► Spar Nord Fonden: Kr. 125.000 til kunst. 

 

► Nordjyske Bank A/S: Kr. 100.000 til kunst. 

 

► Rotary-klubberne: Kr. 

30.000 til et klaver. 

 

► Odd Fellow Ordenens 

Hospicefond: Kr. 15.000. 

 

► Odd Fellow, Frede-

rikshavn og Hjørring: Kr. 

10.000. 

 

► Lions Club, Kattegat: 

Kr. 6.000 til et maleri. 

 

► Sparekassen Vend-

syssel: Kr. 8.000 til 

”Ugens buket”. 

 

► Frederikshavn Borgerforening: Kr. 75.000. 

 

► Jerslev Fonden: Kr. 25.000 til musik cd’er og 

musikinstrumenter. 

 

► Desuden er der givet gaver fra flere menigheds-

råd og private givere. 
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BILAG PERSONALETS DELTAGELSE I KURSER , KONFERENCER OG VIDEREUDDANNELSE 
 

03.-04.01.2008 

Danske Diakonhjems lederkonference, Århus. Anette 

Agerbæk, hospicechef. 

 

01.02.2008 

Foreningen for Palliativ Indsats.  Omsorg ved livets 

afslutning. Anette Agerbæk, hospicechef. 

 

14.-16.01. og 31.01.-01.02.2008 

Den Palliative Indsats i Region Nordjylland. Omsorg 

for alvorligt syge og døende mennesker. CVU, Aal-

borg. Else Marie Jensen, sygeplejerske. 

 

31.01.-01.02.2008 

Kursus for sekretærer ansat i palliative teams og på 

hospice. Hotel Haraldskjær, Vejle. Jette B. Bjørnes, 

sekretær. 

 

06.02.2008 

Møde for smertesygeplejersker. Afholdes af Pfizer 

Plus. Radisson SAS hotel, Århus. Bente Hjort Højer, 

sygeplejerske. Bodil Kristensen, sygeplejerske. 

 

28.02.2008 

Tid til den gode hverdagsmad. Regionskontoret, 

Aalborg. Mary K. Larsen, økonoma.  

 

03.03.2008 

EXPO (messe) i Herning. Anita Søbygge, køkkenassi-

stent. Karl Søbygge, pedel.  

 

11.03.2008 

Tur til Hvide Sande, Kulturudvalget. V.Inge-Lise 

Churchill, afdelingssygeplejerske. 

 

07.04.2008 

At arbejde med mennesker. Folkeuniversitet, Aal-

borg. Astrid Mortensen, sygeplejerske. 

 

11.04.2008 

Møde for udviklingssygeplejersker. Diakonissestiftel-

sen, København. Inge-Lise Churchill, afdelingssyge-

plejerske.  

 

19.-21.05.2008 

Sikkerhedskursus. Inge-Lise Churchill, afdelingssy-

geplejerske.  

 

04.-05.03. og 28.-30.05.2008 

Neuropædagogisk kursus trin 2. Vejlefjord. Elisabeth 

Ubbesen, sygeplejerske. Mette Albæk Christensen, 

sygeplejerske.  

 

22.04.2008 

Temadag i palliation. Aalborg Kongres og Kultur 

Center. Hanne Øhrstrøm, sygeplejerske. Jonna Mel-

gaard, sygeplejerske. Norma Østergaard, social- og 

sundhedsassistent. Sinne Weiss Christensen, social- 

og sundhedsassistent.  

 

29.05.2008 

Livshistorier og fortællinger i den palliative indsats. 

Anker Fjord Hospice. Astrid Mortensen, sygeplejer-

ske. Hanne Øhrstrøm, sygeplejerske. Inge Birthe 

Sørensen, sygeplejerske. Inge-Lise Churchill, afde-

lingssygeplejerske.  

 

01.07.-31.07.2008 

Orlov til arbejde i Grønland. Christianshåb. Bodil 

Kristensen, sygeplejerske. 

 

25.08.2008 

Orienteringsmøde for tillidsrepræsentanter i Region 

Nordjylland. DSR, Aalborg. Astrid Mortensen, syge-

plejerske.  

 

01.09.-10.10.2008 

Palliativ indsats – det mellemmenneskelige aspekt. 

JCVU, Århus. Annette F. Hansen, sygeplejerske. Karin 

N. Olesen, sygeplejerske. 

 

10.09.2008 

Jubilæumskonference. Det Palliative Team i Thisted. 

Anette Agerbæk, hospicechef. Kirsten R. Justesen, 

hospiceleder. Elisabeth Ubbesen, sygeplejerske. Inger 

Petersen, sygeplejerske. Jonna Melgaard, sygeplejer-

ske. Mette Albæk Christensen, sygeplejerske. 

 

16.-17.09.2008 

DSAs kursus for tillidsrepræsentanter. Scandic Hotel, 

Randers. Astrid Mortensen, sygeplejerske. 

 

22.09.2008. 

Orientering om overenskomst 2008. Diakonhøjsko-

len, Århus. Inge-Lise Churchill, afdelingssygeplejer-

ske. 

 

02.-03.10.2008 

Landskursus for palliations- og hospicesygeplejer-

sker. Torvehallerne, Vejle. Inge Birthe Sørensen, 

sygeplejerske. Lisbeth Halager, sygeplejerske. Ragn-

hild Behrendt, sygeplejerske. 

 

10.10.2008 

Temadag med ERFA-gruppe. KamillianerGaardens 

Hospice, Aalborg. Jonna Melgaard, sygeplejerske. 

 

10.10.2008 

Grundkompetencer i det palliative felt. Undervisning 

ved Helle Schimmell, præst. Anette Agerbæk, hospi-

cechef. Jonna Melgaard, sygeplejerske. Astrid Mor-

tensen, sygeplejerske. 



BILAG 

04.11.2008 

Tema: Når far og mor dør. KamillianerGaardens Hos-

pice. Bente Hjort Højer, sygeplejerske. 

 

12.–14.11.2008 

1. ANTEA Worldwide Palliative Care Conference i 

Rom. Anette Agerbæk, hospicechef. Kirsten R. Juste-

sen, hospiceleder. 

 

19.11.2008 

TR temadag, kongresopfølgning. DSR, Aalborg. 

Astrid Mortensen, sygeplejerske. 

 

24.11.2008 

Fællesmøde om musik/musikterapi på hospice. Sct. 

Maria Hospice Center, Vejle. Signe Marie Lindstrøm, 

musikterapeut.  

 

05.12.2008 

Nordic Day – what works in palliative care? St. Chris-

topher’s Hospice, London. Inge-Lise Churchill, afde-

lingssygeplejerske. 

 

 

  

 

LEDELSE OG MEDARBEJDERE 
 

KamillianerGaardens Hospice 

 

Anette Agerbæk, hospicechef 

Kirsten Ribberholt Justesen, hospiceleder 

Inge-Lise Churchill, afdelingssygeplejerske 

Jens Kvist, sygeplejerske 

Annette Petersen, sygeplejerske 

Jonna Melgaard, sygeplejerske 

Mette Albæk Christensen, sygeplejerske 

Lisbeth Halager, sygeplejerske 

Annette Fibiger Hansen, sygeplejerske 

Lise Winge Dagen, sygeplejerske  

Inger Petersen, sygeplejerske 

Hanne Morning, sygeplejerske (indtil 30.06.2008) 

Inge Birthe Sørensen, sygeplejerske 

Elisabeth Ubbesen, sygeplejerske 

Bente Hjort Højer, sygeplejerske 

Grete Schärfe, sygeplejerske  

Lisbeth Arbøl, sygeplejerske 

Hanne Øhrstrøm, sygeplejerske  

Kristian Andersen, sygeplejerske 

Winnie S. Jensen, sygeplejerske 

Astrid Mortensen, sygeplejerske  

Ragnhild Behrendt, sygeplejerske 

Karin Nørgaard Olesen, sygeplejerske 

Bodil Kristensen, sygeplejerske 

Kirsten Miltersen, sygeplejerske 

Else Marie Jensen, sygeplejerske (indtil 31.05.2008) 

Norma Østergaard, social- og sundhedsassistent 

Sinne Weiss Christensen, social- og sundhedsass. 

Mary K. Larsen, økonoma 

Anita Søbygge, køkkenassistent (indtil 30.11.2008) 

Pia Christensen, køkkenassistent 

Dorthe Christensen, køkkenmedhjælper 

Irene S. Hassing, rengøringsassistent 

Kirsten Nielsen, rengøringsassistent 

Elly Jensen, rengøringsassistent 

Jette B. Bjørnes, sekretær 

Karl Søbygge, pedel 

Anette Majlund, musikterapeut (indtil 30.06.2008) 

Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut 

Jette G. Pedersen, medhjælper 

Ole Raakjær, præst 

Hospice Vendsyssel 

 

Birgit Bundgaard, hospiceleder 

Birgitte Nielsen, afd.spl. Pr. 01.02.09 hospiceleder 

Lene Kristensen, sygeplejerske 

Lone Agerdal Højen, sygeplejerske 

Ragnhild Støve, sygeplejerske 

Elin Jacobsen, sygeplejerske 

Birte Møller Jensen, sygeplejerske 

Maria Smed, sygeplejerske 

Susanne Christophersen, sygeplejerske 

Lene Dal Andersen, sygeplejerske 

Mie Rømer, sygeplejerske 

Britta Eckhardt, sygeplejerske 

Anette Nørhave Jacobsen, sygeplejerske 

Anni Hansen, sygeplejerske 

Karin Østergaard Larsen, sygeplejerske 

Ebba Lykkegaard Jensen, sygeplejerske 

Mette Færch, sygeplejerske 

Kirsten Speich, sekretær 

Gurli Møller Andreassen, præst 

Agneta Ed, musikterapeut 

Finn Christmas Møller, køkkenleder 

Inger Mosbjerg Pedersen, køkkenassistent 

Dorte Sørensen, køkkenassistent 

Karen Nielsen, rengøringsass./køkkenmedhjælper 

 

Det Palliative Team, KamillianerGaarden 

 

Niels Brunsgaard, specialeansvarlig overlæge 

Gitte Fischer, specialeansvarlig ledende sygeplejerske 

Helle Bjørn Larsen, overlæge 

Mona Kelm-Hansen, overlæge 

Lars Møller, palliationssygeplejerske 

Birthe Stoffersen, palliationssygeplejerske 

Grethe L. Andersen, palliationssygeplejerske 

Ulla Kjærgaard, fysioterapeut 

Pia Harbo, socialrådgiver 

Britta Munkholm, psykolog 

Ole Raakjær, præst 

Bodil Winther, lægesekretær 

Eva Mortensen, lægesekretær 

Mona Birthe Jensen, lægesekretær 



Palliationssygeplejersker ansat ved sygehuse i Region 

Nordjylland 

 

Bitten Jensen, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn 

Dorthe Beck, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn 

Birgitte Poulsen, Sygehus Vendsyssel Hjørring 

Lene Jürgensen, Sygehus Vendsyssel Hjørring 

Joan Munch Lauritsen, Sygehus Himmerland 

Lisa Lauritsen, Sygehus Himmerland 

 

Koordinator og frivillige ved KamillianerGaarden 

 

Kenneth Jakobsen Bøye (koordinator indtil 31.12.08) 

Sietske V. Møller (koordinator fra 01.12.08) 

Andersen, Birthe 

Andersen, Elly 

Andersen, Pronk Inge 

Berg-Mortensen, Britta 

Christensen, Edith 

Christensen, Inga E. 

Christiansen, Inge Als 

Dybvad, Henny 

Dyhrman, Aase 

Emborg, Helle 

Faldborg, Jytte 

Frostholm, Lis 

Gregersen, Inger  

Gundersen, Vibeke 

Gundtoft, Elsemarie 

Havsager, Gitte 

Holmsberg, Mie 

Heilskov, Anne Grethe 

Iversen, Grete  

Jensen, Elly 

Jensen Esther 

Jensen, Aage 

Karlsen, Gerda S. Delé 

Klemmensen, Sonja 

Klingberg, Hanne 

Klingberg, Poul 

Kongsted, Gunny 

Kristensen, Anne Jette H. 

Kruszyna, Jowita 

Larsen, Ingrid 

Lyng, Lena 

Nielsen, Gudrun 

Nilsson, Karen K. 

Muniz, Kirsten 

Nyborg, Bent 

Nyborg, Ebba 

Nyborg, Lis 

Pedersen, Birthe 

Rafn, Inge 

Rasmussen, Kurt  

Rasmussen, Tove 

Roed, Kamma 

Skovsmose, Li 

Skytte, Else  

Sørensen, Ninna  Nøhr  

Sørensen, Jytte 

Thorsen, Finn 

Thorsen, Lis 

Toribio, Benjamin 

Tradsfeldt, Else 

Vogel, Nete 

Østergaard, Tommy 

 

Bestyrelsen ved KamillianerGaardens Hospice 

 

Formandskabet 

Erik Schou, bestyrelsesformand 

Per Nielsen, næstformand 

 

Udpeget af Region Nordjylland 

Vagn Kvist 

Medzait Ljatifi 

Per Nielsen 

Asta Skaksen 

 

Udpeget af Aalborg Kommune 

Helle Frederiksen 

 

Udpeget af Kommunekontaktrådet for Region Nord-

jylland 

Birthe Andersen 

Erik Ingerslev Larsen 

 

Udpeget af Frederikshavn Kommune 

Knud Hjørnholm 

 

Udpeget af Hospice Vendsyssels bestyrelse 

Per Nilsson 

 

Udpeget af Biskoppen over Aalborg Stift 

Ole Rysgaard Madsen 

 

Udpeget af Menighedsrådet for Skt. Mariæ menighed 

Erik Schou (bestyrelsesformand) 

 

Udpeget af bestyrelsen for Aalborg Budolfi Provsti, 

Aalborg Nordre Provsti og Aalborg Søndre provsti 

Lena Bentsen 

 

Udpeget af Danske Diakonhjem 

Aksel Wehner 

 

Udpeget af Kræftens Bekæmpelse 

Hanne Brandt 

 

Udpeget af Sygdomsbekæmpende Organisationer 

Anne Marie Kristensen 

 

Udpeget af personale ved KamillianerGaardens Hos-

pice 

Astrid Mortensen 

 

Udpeget af personale ved Hospice Vendsyssel 

Mette Færch 



BILAG FORMIDLING AF HOSPICEFILOSOFIEN OG DEN PALLIATIVE INDSATS I REGION NORDJYLLAND 
 

05.01.2008 

”Hospicefilosofien og den palliative indsats i Region 

Nordjylland”. 22 deltagere fra Social- og sundheds-

skolen i Randers. KamillianerGaarden. 

 

08.01.2008 

”Livet på hospice”. 30 deltagere fra Rotary i Suldrup. 

 

14.01.2008 

”Den palliative indsats i Region Nordjylland”. 30 

deltagere. Ugekursus for professionelle, der mini-

mum har en mellemlang videregående uddannelse.  

 

14.01.2008 

”Tværfaglighedens nødvendighed”. Center for lin-

drende behandlings palliationskursus. 32 sygeplejer-

sker. KamillianerGaarden.  

 

14.-16.01. og 31.01-01.02.2008 

Palliationskursus for 32 sygeplejersker. Afholdt i 

samarbejde med Det palliative Team. 

 

19.01.2008 

”Livet på hospice”. 55 deltagere. Skive Indre Mission. 

 

21.01.2008 

”Hospicefilosofien og den palliative indsats i Region 

Nordjylland”. Seks social- og sundhedsassistentele-

ver. KamillianerGaarden. 

 

24.01.2008 

”Hvordan hjælper vi hinanden, når livet bliver svært”. 

30 deltagere. Sogneaften i Øster Brønderslev.  

 

25.01.2008 

”Temadag om kognitiv forstyrrelse hos den palliative 

patient”. 20 deltagere. Fagligt Forum for Palliative 

Fysioterapeuter. Roskilde Sygehus. 

 

27.01.2008 

" Livskvalitet ved livets afslutning". Ca. 65 deltagere. 

Seniornetværket i Pinsekirken, Randers.  

 

28.01.2008 

”Livet på hospice”. 20 deltagere. Lions Club, Nibe. 

 

31.01.2008 

”Kognitive forstyrrelser hos den palliative patient”. 33 

deltagere. Den Palliative indsats i Region Nordjylland. 

CVU. 

 

31.01.08 

”Samtalens betydning i den palliative indsats”. 16 

deltagere. Temadag for personale på Hospice Sjæl-

land.  

 

01.02.2008 

”Livet på hospice”. 60 delt. Hasseris Seniorsport. 

 

01.02.2008 

”At være afmægtig med de afmægtige”. Center for 

lindrende behandlings palliationskursus. 32 sygeple-

jersker. KamillianerGaarden.  

 

07.02.2008 

”Livet på hospice”. 10 deltagere. Kolonia, Ansgars 

Kirke, Aalborg. 

 

14.02.2008 

”Hospice Vendsyssel. Et nyt tilbud til patienter og 

pårørende”. 6 deltagere. Møde med lederne fra æld-

reområdet i Frederikshavn Kommune.  

 

06.03.2008 

”Kognitive forstyrrelser hos den palliative patient”. 15 

deltagere. Kursus for nye sygeplejersker på Hospice 

Vendsyssel.  

 

06.03.2008 

”Pas på dig selv i hverdagen”. 15 deltagere. Kursus 

for nye sygeplejersker på Hospice Vendsyssel. 

 

06.03.2008 

”Hvordan hjælper vi hinanden, når livet bliver svært?” 

50 deltagere. Kirkehøjskolen i Vendsyssel, Vrå Sog-

negård. 

 

08.03.2008 

”Hvorfor er det så attraktivt at være frivillig på hospi-

ce?” 100 deltagere. Seminar for frivillige i de nordjy-

ske Kamillusforeninger. 

 

10.03.2008 

”Sygeplejerskens rolle i den åndelige omsorg”. 15 

deltagere. Kursus for nye sygeplejerske på Hospice 

Vendsyssel. 

 

10.03.2008 

”Åndelig/eksistentiel omsorg.  Hvad er det?” 20 del-

tagere. Kursus for personalet på Hospice Vendsyssel.  

 

12.03.2008 

”Livet på hospice”. 40 deltagere. Farsø Indre Mission. 

 

13.03.2008 

”Supervision. Hvad og hvorfor?” 20 delt. Kursusef-

termiddag for personalet på Hospice Vendsyssel.  

 

26.03.2008 

Kontaktmøde mellem Hospice Forum og deltagere fra 

bestyrelser og medarbejdere vedr. ”Hospice og den 

palliative indsats i Region Nordjylland”. 45 deltagere. 



27.03.2008 

”Livet på hospice”. 20 deltagere. Andelsboligforening, 

Hobro. 

 

27.–30.03.2008 

Indvielse af, og åbent hus på, Hospice Vendsyssel. 

1500 deltagere. 

 

01.04.2008 

”Børn og sorg”. 20 sygeplejersker. Kursus på Kræft-

rådgivningen i Viborg.  

 

07.04.2008 

”Livet på hospice”. 12 deltagere. Vammen Indre Mis-

sion. 

 

08.04.2008  

”Livet på hospice”. 25 deltagere. Y’s Men’s Club. 

Støvring Sognegård. 

 

10.04.2008 

”Gudsbilleder, forældrebilleder og selvbilleder”. 10 

deltagere. Præstekonvent i Vadum præstegård. 

 

22.04.2008 

”En værdig død, hvad er det?” 40 deltagere. Beboer/ 

pårørende aften. Røde Korshjemmet, Løgstør.  

 

23.04.2008 

”Kognitive forstyrrelser hos den palliative patient”. 20 

deltagere. Onkologisk afdeling, Aalborg Sygehus. 

 

25.04.2008 

”Problemer og byrder i omsorgen for den alvorligt 

syge patient”. 25 sygeplejersker og radiografer. Un-

dervisning på stråleterapiuddannelsen i Århus.  

 

30.04.2008 

”Samtalens betydning i den palliative indsats”. 20 

sygeplejersker. Temadag på Anker Fjord Hospice.  

 

30.04.2008 

”Livet på hospice”. 40 deltagere. Gistrup Menigheds-

hus. 

 

06.05.2008 

”At være afmægtig med de afmægtige”. 30 sygeple-

jersker, social- og sundhedsassistenter, -hjælpere. 

Temadag for personale. Røde Kors Hjemmet, Løg-

stør.  

 

20.05.2008 

”Hospicefilosofien og den palliative indsats i Region 

Nordjylland”. 18 deltagere. Ladies Circle.  

 

22.05.2008 

”Børn og sorg”. 35 deltagere. Tema-eftermiddag for 

personalet på Hospice Djursland.  

 

02.06.2008 

" Livet på Hospice ", Gæst i studiet v. Lea Berthelsen, 

Aalborg Senior Radio (sendt i august). 

 

10.06.2008 

”Kognitive forstyrrelser hos den palliative patient, 

med fokus på at være frivillig hos disse patienter”. 12 

deltagere. Kamillus, KamillianerGaarden. 

 

12.06.2008 

”Den hjemmelavede gud og den åbenbarede Gud – 

gud i psyken og Gud i himmelen”. 100 præster. 

Stiftspræstekursus i Aalborg Stift.  

 

12.06.2008 

”Livet på hospice”. 25 deltagere. Skive social- og 

sundhedsskole. KamillianerGaarden. 

 

14.07.2008 

”Sorg”. 25 deltagere. Indre Missions Bibelcamping. 

 

20.-22.08. og 06.-07.11.2008 

Palliationskursus for 30 sygeplejersker. Afholdt i 

samarbejde med Det palliative Team. 

 

21.08.2008 

 ”Kognitive forstyrrelser hos den palliative patient, 

med fokus på at være frivillig hos disse patienter”. 24 

deltagere. Kamillus Hjørring, Sognegården i Hjørring. 

 

09.09.2008 

”Sorg og krise”. 20 deltagere. Temaaften for menig-

hedsråd og personale ved Vejerslev, Aid og Thorsø 

sogne.  

 

17.09.2008 

”Helt tæt på døden”. Reportagen. TV2Nord.   

 

17.09.2008 

”Børn og sorg”. Undervisning for præster i Næstved 

Provsti om formiddagen (20 deltagere) og for lærere 

om eftermiddagen (50 deltagere). 

 

18.09.2008 

”Hospicefilosofien og den palliative indsats i Region 

Nordjylland”. Døveforeningen Aalborg. 20 deltagere. 

 

19.09.2008 

”At være afmægtig med de afmægtige - eksistenti-

el/åndelig omsorg i praksis”. 35 deltagere. Temadag 

for læger og sygeplejersker i Hæmatologisk Afdeling.  

 

24.09.2008 

”At være afmægtig med de afmægtige - eksistenti-

el/åndelig omsorg i praksis”. 25 deltagere. Temadag 

for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og 

– hjælpere. Sulsted. 

 

 



BILAG 

26.09.2008 

”Hospice Vendsyssel. Et nyt tilbud til patienter og 

pårørende”. 8 deltagere. Møde med lederne fra æld-

reområdet i Hjørring Kommune.  

 

01.10.2008 

”Livet på Hospice”. 20 deltagere, Ældreklub. Vejgaard 

Kirke. 

 

10.10.2008 

”At være afmægtig med de afmægtige - eksistenti-

el/åndelig omsorg i praksis”. 35 deltagere. Temadag 

for læger og sygeplejersker i Hæmatologisk Afdeling.  

 

17.10.2008 

”Spiritual care of the dying patient”. 10 sygeplejer-

sker og læger som underviser sygeplejestuderende i 

palliation. National College of Medicine and Pharma-

cy, Chisinau, Moldova. 

 

20.10.2008 

”Livet på Hospice”. 10 deltagere. Firmaet Nycomed. 

KamillianerGaarden. 

 

20.-24.10.2008 

”Training of trainees in Palliative Care”.16 sygeplejer-

sker og læger, som var nøglepersoner (eller potenti-

elle nøglepersoner) i palliative projekter. Nurses’ 

Association. Chisinau, Moldova. 

 

23.10.2008 

”Livet på hospice”. 26 deltagere. FOF Seniorhøjskole. 

KamillianerGaarden. 

 

27.10. og 30.10.2008 

”At være afmægtig med de afmægtige”. 30 deltagere. 

Temaeftermiddage på KamillianerGaarden for fysio- 

og ergoterapeuter. Aalborg Sygehus.  

 

29.10.2008  

”Samtale om liv og død”. Del af temadag om døden. 

25 konfirmander. Skalborg. KamillianerGaarden. 

 

30.10.2008 

”Samtale om liv og død”. Del af temadag om døden. 

25 Konfirmander. Skalborg. KamillianerGaarden. 

 

03.11.2008 

”Livet på hospice”. 15 deltagere. Ladies Circle, Hjør-

ring. KamillianerGaarden.  

 

06.11.2008 

”Hospice Vendsyssel. Et nyt tilbud til patienter og 

pårørende”. 30 deltagere. Visitationsafdelingen i 

Brønderslev Kommune. 

 

06.11.2008 

”At være afmægtig med de afmægtige”. Center for 

lindrende behandling, Palliationskursus. 32 sygeple-

jersker. KamillianerGaarden. 

 

06.11.2008 

”Livet på Hospice”. 20 deltagere. Dansk Blinde Sam-

fund. Lejbjergcenteret, Vejgaard. 

 

07.11.2008 

”Kognitive forstyrrelser hos den palliative patient”. 34 

deltagere. Den Palliative Indsats i Region Nordjylland. 

KamillianerGaarden. 

 

10.11.2008 

”Hospice Vendsyssel. Et nyt tilbud til patienter og 

pårørende”. 20 deltagere. Møde med lederne fra 

ældreområdet i Brønderslev Kommune. 

 

17.11.2008 

Gudsbilleder, forældrebilleder og selvbilleder”. 30 

deltagere. Temaaften for personalet på Hospice Sø-

holm, Århus.  

 

25.11.2008 

"Livskvalitet ved livets afslutning". Ca. 55 deltagere. 

Seniornetværket, Pinsekirken, Århus.   

 

03.12.2008 

”Neuropædagogik i den palliative indsats, fokus på 

arbejdet her i huset”. 12 deltagere. Bestyrelsen for 

KamillianerGaardens Hospice.  

 

16.12.2008 

”Hospicefilosofien og den palliative indsats i Region 

Nordjylland”. 6 deltagere. Ældrerådet, Hjørring 

Kommune.  

 

 

STUDIEPRAKTIK , BESØG OG MUSIKARRANGEMENTER PÅ KAMILLIANERGAARDEN 
 

23.-26. 02.2008 

3 sygeplejestuderende på 7 semester i valgfag.  2 

dage hver. 

 

21.01. og 24.01.2008 

Musikterapistuderende med Annette Majlund.  

 

27.02.2008 

Køkkenleder fra  Hospice Vendsyssel  på besøg hos 

Mary K. Larsen, økonoma. 

 

Ugerne 9, 11 og 14 2008 

Musikterapeutstuderende praktik ved Annette Maj-

lund. 



BILAG 

25.03.2008 

3 sygeplejersker 1 social- og sundhedsassistent fra 

Hospice Vendsyssel. 

 

10.-11.03.2008 

3 sygeplejersker fra Hospice St. Francis 

 

23.04.2008 

2 thailandske sygeplejestuderende. 

 

23.04.2008 

Repræsentanter fra hospiceprojektet i Hadsund, samt 

hospiceleder Eva Garland fra Princess Alice Hospice i 

England. 4 deltagere. 

 

24.04.2008  

Sygeplejerstuderende følger vores sygeplejestude-

rende på hospice. 

 

16.05.2008 

Knud Ole Pedersen, tidl. hospiceleder med to med-

lemmer fra Hospiceforum Norge. 

 

13.06.2008 

Palliativ Team, Randers.  

 

01.09.-31.12.2008 

Læge Poul Christensen.  

 

23.09.2008  

Tre sygeplejestuderende i valgfag.  

 

21.–24.10.2008 

Susanne Majdal, Hospice Limfjorden udveksling på 

KamillianerGaardens. 

 

27.-30.10.2008 

Susanne Magnussen Hospice Sydvestjylland, udveks-

ling på KamillianerGaarden. 

 

01.11.2008-31.01.2009 

Tina Nielsen, jobtræning 

 

 

 

 

INTERNUNDERVISNING PÅ KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE 
 

Foråret 2008 

Refleksionsøvelser om basal stimulation ved basal-

stimulations gruppen. 

 

05.03.2008 

Neuropædagogik i et palliativt perspektiv. 

Ved Peter Thybo, fysioterapeut og udviklingskonsu-

lent. 

 

21.05.2008 

At finde vejen til sig selv.  

Hospicepræst Ole Raakjær fortæller om et tre 

måneders studieophold på en af behandlings-

afdelingerne på den psykiatriske døgnklinik,  

Modum Bad i Norge, hvor man med gode resultater 

behandler mennesker med alvorlige depressioner ved 

blandt andet at tage deres eksistentielle og religiøse 

problemer alvorligt.  

  

18.11. og 04.12.2008 

At hjælpe patienten til at forflytte sig selv. 

Ved Frank Larsen, fysioterapeut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


