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Forord  
Af Anette Agerbæk, hospicechef  

 

D 
e børn, der holdt jul på KamillianerGaar-

dens Hospice, fik til deres overraskelse 

en ekstra julegave fra en tidligere pårø-

rende. Hun har en legetøjsforretning, og 

har gjort det til en tradition at komme med julega-

ver til hvert enkelt barn om eftermiddagen den 24. 

december. 

 På hospice 

har vi mange ven-

ner, der som denne 

pårørende giver os 

donationer, gaver 

eller deres tid. Man-

ge af dem har haft 

gode oplevelser på 

KamillianerGaardens 

Hospice og vil gerne 

give noget igen, 

mens andre bare 

har lyst til at støtte 

op om hospice.  

 I det daglige oplever vi en mangfoldighed 

af kompetencer på hospice. Det skriver frivilligko-

ordinator Inger Grønhøj om i sin artikel i denne års-

beretning. En mangfoldighed af specialiserede 

faglige kompetencer og af menneskelige kompe-

tencer fra professionelle, frivillige og venner.  Hver 

enkelt der varetager en opgave på Kamillianer-

Gaardens Hospice bidrager med en væsentlig brik 

til den større sammenhæng, og har derved stor 

betydning for den høje kvalitet i den fælles indsats 

som patienter og pårørende oplever. 

 2014 har været et strabadserende år på 

hospice. Vi har haft usædvanligt mange udfordrin-

ger som Bodil Kristensen, vores arbejdsmiljørepræ-

sentant, skriver i sit indlæg. Alle har bidraget med 

en ihærdighed, som har sikret at patienterne og 

deres pårørende har oplevet en høj kvalitet i ind-

satsen. Lægemanglen har været en af de største 

udfordringer i 2014, men det er heldigvis vendt nu, 

idet Det Palliative Team har ansat to dygtige læ-

ger og en vikarlæge. Derved er der nu kun en læ-

gestilling ledig.  

 Erik Schou valgte i 2014 at stoppe efter 15 år 

som bestyrelsesformand, og han blev hyldet for sin 

store indsats ved en reception i juni. I hans indlæg i 

årsberetningen giver han udtryk for, at hospiceor-

ganisationen er under stadig udvikling for at nå 

sine mål. Et af udviklingspunkterne for Kamillianer-

Gaardens Hospice i 2015 bliver at leve op til vores 

mål omkring forskning og udvikling. Vi er så heldige 

at vi fra årsskiftet 2015 har ansat en afdelingsleder 

med ansvar for forskning og udvikling.  

 Mogens Nørgård er som ny bestyrelsesfor-

mand allerede i gang med at sætte sine spor. Be-

styrelsen har netop godkendt et evalueringspro-

jekt, der skal afdække betydningen af den samar-

bejdsmodel som KamillianerGaarden rummer, hvor 

både Det Palliative Team og hospice bor under 

samme tag. Vi er ikke i tvivl om at netop denne 

samarbejdsmodel kommer patienterne og deres 

pårørende til gode. Nu får vi modellen evalueret 

gennem forskningsprojektet: ”Et tag – to enheder”, 

der skal gennemføres af sygeplejerske, cand. 

scient. soc., ph.d.  Karen Marie Dalgaard fra Viden 

center for Rehabilitering og Palliation.  

 KamillianerGaarden skal ombygges igen i 

2015, idet vi skal udvide hospice med yderligere tre 

patientstuer. Fire fonde har til vores store glæde 

sikret, at Det Palliative Team kan bliver boende på 

KamillianerGaarden: Knud Højgaards Fond, Augu-

stinus Fonden, Det Obelske Familiefond og Vang-

gaard Fonden. 

 Mange tak til jer alle - både bestyrelse, med-

arbejdere, frivillige og venner - for jeres engage-

ment og store indsats i vores dejlige hus, Kamillia-

nerGaarden.  
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I stadig udvikling 

Af Mogens Nørgård, bestyrelsesformand 

 

D 
er har i KamillianerGaardens Hospice´ 

historie ikke været mange formænd - 

som nyvalgt er jeg blot den anden. Der-

for skal der også her lyde en tak til tidli-

gere bestyrelsesformand Erik Schou for hans utræt-

telige indsats for KamillianerGaardens Hospice. 

Jeg er glad for at være med til at løfte arven vide-

re, i respekt for historien, og med blik for fremtidens 

udfordringer. 

 Der er ingen tvivl om, at vi på Kamillianer-

Gaardens Hospice har en kultur, og nogle holdnin-

ger, som det er vigtigt at værne om, samtidig med 

at vi hele tiden udvikler os, hvad enten det gælder 

medarbejdere, fysiske rammer eller faglige udfor-

dringer. Derfor glæder det mig også, at vi er lykkes 

med nu at kunne udvide med tre ekstra pladser, 

samtidig med at vi finder plads, så Det Palliative 

Team fortsat kan have til huse i vores bygninger. 

 Den kommende tid bringer os ind i et spæn-

dende arbejde, hvor vi bl.a. skal evaluere samar-

bejdsmodellen mellem Det Palliative Team og hos-

pice. Det er en evaluering jeg forventer mig me-

get af, da det er vigtigt at få indsigt i stærke såvel 

som svage sider ved det samarbejde, der hver 

dag varetages på KamillianerGaarden.  

 For KamillianerGaardens Hospice er mit håb 

for fremtiden, at vi fortsat må udfylde den plads vi 

har udfyldt igennem alle årene, at vi samtidig ud-

vikler os, og at den ”gode vind” fra hospice i høje-

re grad må brede sig ud i hele vores sundhedsvæ-

sen. 
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En bestyrelsesformand 

takker af 

Af Erik Schou, tidligere bestyrelsesformand 

 

E 
fter 15 år slutter mit formandskab. Jeg har i 

denne anledning set på, hvad mine for-

ventninger var, da vi åbnede KamillianerG-

aardens Hospice. Derfor dette sammen-

drag af min tale ved indvielsen i 1999: 

 Velkommen til denne glædens dag, hvor 

KamillianerGaarden står foran sin officielle åbning. 

Forberedelserne har stået på siden 1995 og synligt i 

det store ombygningsarbejde, der har stået på 

siden august 1998. Mange overvejelser, megen 

planlægning og bred opbakning i mange forskelli-

ge fora er gået forud. I dag hviler KamillianerGaar-

den på bred politisk forståelse og opbakning. Det 

er vi både stolte af og føler os meget forpligtede 

over.  

 Hospice betyder gæstehjem, særligt bereg-

net for mennesker, der i en sidste og yderst væ-

sentlig periode af deres liv har behov for al tænke-

lig medicinsk, medmenneskelig og åndelig omsorg 

og pleje. Det enkelte menneske er af en uerstatte-

lig værdi og har en ukrænkelig værdighed. Derfor 

sætter vi tanken om hospice som udtryk for denne 

høje vurdering af mennesket. Vi finder de samme 

værdier udtrykt i erklæringen om menneskeret-

tighederne, i WHO’s definition af palliativt arbejde 

og i hele vort demokratis humanistiske tradition. 

 KamillianerGaarden har som formål at tjene 

medmennesket i den kritiske fase af livet, der ind-

træder, når mennesket står ansigt til ansigt med sin 

egen død i diagnosen af en uhelbredelig sygdom 

og når videre behandling er udsigtsløs. Netop da 

har den syge brug for al mulig omsorg, pleje og 

lindring. En omsorg, der er rettet mod hele menne-

sket - og herunder bistand til at klare sine egne 

tanker om liv og død, når patienten og de pårø-

rende ønsker det. 

 Det er derfor vigtigt at have indrettet miljøer, 
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der fungerer på de døendes forudsætninger: Tryg-

hed, tid, omsorg for både legeme, sjæl og ånd 

forudsætter en høj grad af professionalisme. I den 

døendes eget tempo og på egne præmisser, hvor 

der er ro for dem selv og deres pårørende, og hvor 

de har mennesker omkring sig, som på faglig 

grund kan yde hjælp og støtte. 

 Når der på vort brevpapir står hospice, Cen-

ter for Lindrende Behandling og Kafe Kamillus, er 

det ingen tilfældighed. Huset må aldrig lukke sig 

om sit eget formål, men tværtimod leve sit liv i 

åbenhed. For huset skal fungere efter de åbne 

døres princip: 

 Åbne døre mellem KamillianerGaardens forskel-

lige afsnit - med hver deres særlige opgave i 

forhold til det samlede mål - nemlig hospice, 

Det Palliative Team og Kamillus’ mange frivillige. 

 Åbne døre for patienter, der en tid er på hospi-

ce og en tid hjemme. 

 Åbne døre for de pårørende. 

 Åbne døre, fordi der heller ikke her er penge 

mellem institution og patient. 

 Åbne døre for at tjene på medmenneskets eg-

ne vilkår og egne værdier. 

 Center for Lindrende Behandling danner 

bro udadtil - til læger, plejepersonale, planlægge-

re, sundhedspersonale overalt i Region Nordjyl-

land. 

 Det er også åbenhed, at alle har lige og 

gratis adgang til relevant behandling, og at det 

lige så ubetinget gælder patienter, der har behov 

for en palliativ indsats. Det er meget glædeligt, at 

dette synspunkt er en bærende del af driften her 

på samme måde som sundhedsvæsenet i øvrigt 

set patientens synsvinkel. 

 Den brede accept og den store interesse 

for arbejdet i KamillianerGaarden kan vi glæde os 

over. 

 Jeg vil gerne herfra og ved denne lejlighed 

rette en særlig tak til den daglige ledelse ved hos-

pice (Knud Ole Pedersen fra 1999 til 2005 og Anet-

te Agerbæk fra 2005), til hele personalet, til de 

mange frivillige, og til Det Palliative Team. Tak for 

den ildhu og professionalisme, der er lagt for da-

gen i den forløbne tid fra alle parter. Det tegner 

godt for udviklingen af den ånd, der gerne fortsat 

skal præge stedet og afspejle de høje mål, der er 

sat for arbejdet her. 

 Der er tillige grund til at glæde sig over, at 

den gode fortælling om hospice vandrer, at æn-

dringen fra erfaringer og vaner gennem et natio-

nalt samarbejde udvikler sig til evidens. Der er re-

spekt om arbejdet med hospicetanken og hospice 

på KamillianerGaarden. Det ses af de mange hilse-

ner, gaver, arv og de store donationer, der er flydt 

til hospice og til det frivillige arbejde.  

 Jeg oplever en organisation under stadig 

udvikling for at nå de mål, der er hospice’ mål. Det 

er godt, og jeg ser med taknemmelighed tilbage 

på de 15 år som formand for bestyrelsen. 
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Ny virksomheds- 

ansvarlig læge  

på hospice 
Af Helle Bjørn Larsen, virksomhedsan-

svarlig læge og specialeansvarlig 

overlæge i Det Palliative Team 

 

D 
en 15. maj 2014 var en 

glædelig dag for mig, for 

da vendte jeg tilbage til 

KamillianerGaardens Hos-

pice og til Det Palliative Team ved 

Aalborg Universitetshospital som virk-

somhedsansvarlig læge og speciale-

ansvarlig overlæge. Forinden havde 

jeg været på Sygehus Vendsyssel i 

syv måneder, hvor jeg havde ople-

vet, hvordan et andet palliativt team 

og et andet hospice arbejder, hvil-

ket var meget inspirerende. Huset på 

Kastetvej har imidlertid været mit 

andet hjem i ni år, så det var trygt og 

godt at vende tilbage. 

 Min lægefaglige baggrund er 

bred med ansættelser på flere for-

skellige medicinske afdelinger for-

trinsvis på Aalborg Universitetshospital. Desuden 

kortere perioder, hvor jeg har arbejdet med kirurgi 

og anæstesi og intensiv-terapi. Det førte til at jeg 

blev speciallæge i intern medicin og lungemedi-

cin. For ni år siden blev jeg fristet med et tilbud om 

at arbejde i Center for Lindrende Behandling på 

Kastetvej, hvilket viste sig at være starten på man-

ge spændende udfordringer og masser af arbej-

de. 

 Arbejdsmetoden indenfor palliation er, me-

re end noget andet sted, tværfaglig. Lige pludse-

lig lærte jeg en masse, som ikke er vanligt læge-

fagligt, men som i høj grad er relevant: At tænke 

på hele situationen omkring patient og pårørende 

er det eneste, der giver mening - og jeg tror, at det 

er vanedannende. 

 Den specialiserede palliative organisation i 

Aalborg og omegn har i 2014 været betydeligt 

udfordret på grund af lægemangel, men den fa-

ste stab har gjort en ekstrem stor indsats for at kom-

pensere, og har klaret skærene med en uvurderlig 

hjælp fra lægerne på Onkologisk Afdeling, Aal-

borg Universitetshospital i de måneder, hvor læge-

manglen var total. Nu lysner det og i løbet af 2015 

håber jeg, at vi bliver fuldt bemandede. 
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Eventyret om trappen 

Af Anette Agerbæk, hospicechef 

 

D 
et er med fortrappen på Kamillianer-

Gaardens Hospice som det er i eventy-

rerne. Først var vi så gruelig meget igen-

nem, og derefter fik vi en god trappe! 

 Ved ombygningen af KamillianerGaarden i 

2012 blev fortrappen leveret med flere fejl og 

mangler. Trappen var svær at gå på, og da det 

blev vinter var vi nødt til at spærre den af, fordi der 

var stor risiko for at falde på den. 

 I maj 2014 fik vi en ny trappe, og det blev 

fejret. Trappen blev pyntet med flag og blomster, 

der blev holdt tale, klippet snor og sunget ikke min-

dre end to lejlighedssange. Derefter fik alle røde 

pølser og sodavand.  

Sang af Karen Kjær, frivillig: 
Mel: ”I en kælder sort som kul” 

 

Da vi hjem til Hospice kom, var der lavet trappe, 

alt for stejl må laves om, alle vi det rappe, 

glatte trin ja ak og ve,  

alle vi det kunne se, 

der blev ingen vinder,  

men kun faldne kvinder. 

 

Men hurra en ny vi fik, og det skal jo fejres, 

glade vi på trappen gik, for den blev besejret, 

trapper op og trapper ned, 

godt at vi jo ikke gled, 

et hurra vi råbe,  

godt for Hospice håbe. 
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Sang af Inger Grønhøj,  

frivilligkoordinator: 
Mel: ”Jyden han er stærk og sej” 

 

Vi hår få’t en trap’ så fin 

Det skal fejres med lidt win 

//:Trappe op – og trappe ne’ 

Det er vi slet in’t betinkle ve:// 

 

Trappen dej var helt te grin 

Våd og glat, forkerte trin 

//:Vi faldt om – skønt Karl gav salt 

Vi bløw betinkle – og alt gik galt:// 

 

Anette har skældt uk og skrøw’n 

I tror næsten det er løwn 

//:Region, entreprenør 

De bløw betinkle med stadig døw:// 

 

Nu er ål vor kwaler slut 

Trappen får en stor salut 

//:Hip hurra fra alle her 

Nu er vi slet in’t betinkle mer:// 

 



10 

Ny udviklingsleder 

Af Lisbeth Halager, afdelingsleder med 

ansvar for forskning og udvikling 

 

A 
fdelingsleder med ansvar for 

forskning og udvikling er titlen 

på den nye stilling som jeg til 

tiltrådte på KamillianerGaar-

dens Hospice den 1. januar 2015. Der er 

tale om en nyoprettet stilling som der i 

flere år har været et ønske om på hos-

pice. For mig er det en ønskestilling, og 

jeg glæder mig meget til at være pri-

mus motor i udviklingen på hospice.  

 Jeg er på ingen måde ny på 

KamillianerGaarden, idet jeg har været 

ansat som sygeplejerske her i 13½ år. I 

løbet af den årrække har jeg uddannet 

mig indenfor palliation gennem delta-

gelse i en række temadage og korte 

kurser. Derudover har jeg gennemført 

diplommodulet Palliativ Indsats og den 

toårige masteruddannelse i Humanistisk 

Palliation. Allerede før min ansættelse 

på hospice var jeg blevet uddannet 

sygeplejefaglig vejleder. Alt i alt kvalifi-

cerer det mig til stillingen, og nu skal 

min viden og kreativitet spille sammen til gavn for 

udviklingen på hospice.  

 Jeg skal lede udviklingsarbejdet, men det er 

mit mål, at så mange af de ansatte som muligt er 

aktive i udviklingsarbejdet. Det mål forventer jeg 

bliver let at indfri, idet alle altid har været aktive 

og nysgerrige med hensyn til ny viden og med lyst 

til at lære nye færdigheder. 

 Nogle af mine nye arbejdsområder er klare. 

Det gælder blandt andet arbejdet med kliniske 

retningslinjer, som både skal udformes og dernæst 

integreres i det daglige arbejde.  Det gælder og-

så: at have overblik over, hvad der sker indenfor 

vores arbejdsområde, uddannelse af nyt persona-

le, planlægning af interne og eksterne kurser, og 

være sparringspartner i vanskelige patientsituatio-

ner. Dertil kommer ønsker og forventninger som 

personalet har til mit funktionsområde. De vil bl.a. 

blive afdækket på personalemøde i januar, ved 

individuelle samtaler og ved medarbejdersamta-

ler. 

 Jeg vil yderligere kvalificere mig til udvik-

lingsopgaverne gennem studiebesøg på sygehuse 

og andre hospice, for derved at få indsigt i, hvor-

dan de griber udviklingsarbejdet an. 

 Afsnittet her er skrevet på min anden ar-

bejdsdag som afdelingsleder med ansvar for forsk-

ning og udvikling. Jeg glæder mig meget til at se 

hvad 2015 bringer. 
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Ah – vind i håret…  
Af Helle Vinther, sygeplejerske 

 

I 
 begyndelsen af 

december måned 

kom en lille familie 

på besøg på Kamil-

lianerGaardens Hospi-

ce. Med sig havde de 

den flotteste julebuket, 

man kan forestille sig. 

Et halvt år tidligere var 

deres elskede far død 

hos os. Han havde kort 

inden sin død udtrykke-

ligt bedt familien sørge 

for en buket til perso-

nalet. Nu kom de som 

lovet og ønskede os 

alle en glædelig jul og et godt nytår. Meget røren-

de og smukt. 

 Faderen, som vi kan kalde Keld, gjorde på 

mange måder et stort indtryk på os sygeplejersker, 

som passede ham i den tid, han var på hospice. 

Keld havde en fremadskridende sygdom, som 

medførte at han langsomt mistede førligheden. 

Alle muskler blev påvirket, så han gradvist mistede 

evnen til at spise, til at tale og til at bruge arme og 

ben. Som Keld selv udtrykte det, så havde han 

fuldstændig normal fornemmelse af kroppen og 

huden, men han mistede langsomt kontrol og sty-

ring af musklerne i den: ”Hver morgen når jeg skal 

ud af sengen, er der noget mere af min førlighed 

som jeg har mistet”. Han havde dog taget den 

beslutning, at han ikke ville lade sig overvælde af 

angsten for, hvad fremtiden ville bringe, men leve 

hver eneste dag fuldt ud med fokus på de positive 

ting i livet. Én ting er at udtale disse ord - noget 

andet at udleve dem. Keld udlevede sin overbe-

visning til fulde, til stor inspiration for alle som fik lov 

at møde ham. Selvom han ikke længere var i 

stand til at spise og drikke, men fik mad igennem 

en sonde indlagt i maven, så nød han at komme 

med ned i spisestuen til måltiderne og deltage i 

den fælles hygge sammen med andre patienter 

og pårørende. Når han fik sin sondemad spurgte 

han ofte: Og hvad får jeg så nu? Sondemaden var 

jo altid den samme, så i fællesskab fandt vi på alle 

mulige forskellige livretter og lækkerier som Keld 

(og vi) kunne fantasere om. Alle de mindste detal-

jer skulle med. På en varm sommerdag kunne vi 

tale om at spise et stort kræmmerhus med tre kug-

ler is og guf. Hvilken is var de tre kugler af? Og var 

der også en flødebolle på toppen? Hvis ja, var den 

så med eller uden kokos? I tankerne kunne Keld 

sikkert næsten smage isen, og på den måde for-

måede han at få en oplevelse ud af sin ellers ke-

delige sondemad. I tilgift fik vi hyggelige samtaler 

om hinandens yndlingsretter og fik delt sjove histo-

rier om madoplevelser og opskrifter.   

 Keld havde også en eminent evne til at føl-

ge med i alt omkring sig. Han spurgte altid interes-

seret til vores planer for fridage og weekender, og 

huskede efterfølgende altid at høre til, om nu fe-

sten, ferierejsen, havearbejdet, eller hvad det nu 

kunne være, var gået godt. Så gik snakken og 

Keld underholdt med egne sjove og gode oplevel-

ser. Man var ikke i tvivl om, at han havde levet livet 

fuldt ud. 

 Blot ni dage inden sin død var Keld sammen 

med mig nede ved fjorden i sin elektriske kørestol. 

Han var på det tidspunkt meget dårlig af sin syg-

dom og oplevede tiltagende problemer med vejr-

trækningen. Alligevel ville han gerne ned til hav-

nen, også for at få et glimt af et stort krydstogts-

skib, som havde lagt til kaj i Aalborg netop den 

weekend. Det var flot solskinsvejr. Nede ved van-

det stod vi stille og så ud over de små bølgeskvulp 

på overfladen. Nød den varme sol i ryggen og 

lyden af glade mennesker, som spadserede forbi. 

En lille brise blæste mod os fra vandet, og Keld 

smilede, lukkede øjnene og sagde: "Ahhh - vind i 

håret”.  

 Kelds livssyn er en reminder til os alle om, at 

vi skal huske at nyde nuet til fulde. Tak for de smuk-

ke blomster Keld - og tak fordi vi fik lov til at møde 

dig. 
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Alt spist op - rub og stub! 

Af Grete Schärfe, pensioneret sygeplejerske fra 

hospice 

 

Hvordan er det at være køkkenchef i et køkken, 

hvor behovene skifter fra dag til dag – og fra øje-

blik til øjeblik? Økonoma Mary K. Larsen afslører 

her noget af hemmeligheden bag hospice-

køkkenets succes.  

 

J 
eg møder kl. 6, låser døren op og læser i 

køkkenets interne kontaktbog: ”Al varm 

mad spist op i går. Mange gæster”. Jeg går 

videre og læser i kontaktbogen fra sengeaf-

delingen. ”Alt spist op i aften. Rub og stub! ” Nu 

må vi have mere i gryderne til kl. 12, tænker jeg. 

Den dag skulle vi have kylling, og jeg tager mere 

kylling ud af fryserren. Vi må have noget mere på 

fadene til i aften. Laver frugtsalat som noget ekstra 

og tager noget til det lune ud af fryseren.  

 Hvor er det dejligt, at vi har fået det store 

fryserum, så vi kan trylle noget mere frem, når der 

er behov for det. Det er jeg så glad for! Der skal 

selvfølgelig også puttes noget ind i fryserummet, 

for at vi kan trylle noget frem af det. Vi fylder op, 

når vi har tid. Vi udnytter tiden. 

 I løbet af formiddagen kommer en sygeple-

jerske ned med en seddel fra en patient. Hun for-

tæller, at han så gerne vil have risengrød. ”Det 

laver jeg til middag” siger jeg til sygeplejersken, 

som bagefter kommer og fortæller, at hun fik et 

stort smil, da hun fortalte det til patienten. ”Det 

kan jeg spise både morgen, middag og aften, ” 

havde han sagt. Det er det, der er så dejligt ved 

vores arbejde her i køkkenet, at vi får at vide, hvad 

maden betyder for patienterne. Det betyder så 

meget for os, at plejepersonalet siger det videre til 

os. Det samarbejde er dejligt.  

 2. juledag havde bageren lukket. Jeg skulle 

til at varme 12 af vore egne rundstykker til afdelin-

gen. Men der var dødsfald, og patienten havde 

12-15 pårørende. Den dag kom der 24 rundstykker 

op!  

 

Går du aldrig i panik, når der pludselig opstår 

uventede behov? 

 

Nej, så kridter jeg skoene. Og så tager jeg en mid-

dagslur, når jeg kommer hjem. Jeg bevarer roen, 

mens det står på. At det lykkes, skyldes brug af 

kontaktbogen og samarbejdet med personalet. 

Og så det store fryserum! Jeg synes, det er fedt, 

når det fungerer. Det kan vi blive helt høje af!  

 

Det er ikke tilfældigt, at Mary siger ”vi” og ikke 

”jeg”: 

  

Pia og Lotte (de andre ansatte i køkkenet red.) har 

samme indstilling. Det er noget, vi har arbejdet op 

sammen. Patient og pårørende er i centrum. Og er 

der børn blandt de pårørende, så kommer der 

pølsehorn med op!  

 Min svaghed er sultne mennesker. Så skal 

der noget på bordet. Og så er det bare med at 

gå i krig!  
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Præstevikaren skriver 
Af Ellen Margrete Balle Christensen, præstevikar 

I 
 begyndelsen af 2014 blev jeg kontaktet af Ole 

Raakjær og spurgt om jeg ville vikariere for 

ham som præst på hospice og i Det Palliative 

Team under hans studieorlov i oktober, novem-

ber og december. Jeg slog til, vel vidende at den-

ne opgave ville blive en stor udfordring. 

 Ugen før jeg skulle begynde tog Ole Raa-

kjær mig ”med på arbejde”, så jeg kunne hilse på 

personalet begge steder og blive sat ind i nogle af 

opgaverne. Derefter blev jeg overladt til mig selv. 

Nej, det blev jeg netop ikke. For på Kamillianer-

Gaarden er ingen overladt til sig selv. På Kamillia-

nerGaarden arbejder personalet i ”begge huse” 

tæt sammen. Dette er en grundtanke og en nød-

vendighed i huset, fordi arbejdet går ud på at yde 

omsorg for et døende menneske og for dette 

menneskes pårørende. Alle kræfter bliver sat ind 

på at løse denne opgave. Personalet ved at en-

hvers opgave er en vigtig brik for helheden. 

 Sådan blev der også taget imod mig: Som 

en vigtig brik i en større sammenhæng. Det giver 

tryghed og glæde at arbejde under de vilkår. 

I mit arbejde som præst holder jeg især meget af 

gudstjenester og det sjælesørgeriske arbejde, og 

netop de områder vægtes på hospice. Hver 14. 

dag holdes der gudstjeneste i fællesstuen på 1. sal. 

Her står klaveret, og ved gudstjenesterne bliver 

salmesangen akkompagneret af både klaver og 

violin. Frivillige møder op og hjælper til med det 

praktiske. Det har været en glæde for mig at hol-

de disse gudstjenester. Det er måske kun et fåtal af 

patienterne, der kan deltage, men pårørende og 

personale dukker også op, og dørene ind til stuer-

ne på gangen står åbne, hvis patienterne ønsker 

det. 

 En halv times tid samles vi i et ”rum”, hvor 

evangeliet forkynder os, at vi i magtesløsheden, 

må have tillid og tro på, at vi er i Guds hånd.  

Under mit vikariat er jeg flere gange blevet spurgt 

af venner og bekendte, om det ikke er meget 

hårdt og tungt at være i et hus, hvor mennesker 

kommer for at dø. Dertil må jeg svare, at det er det 

ikke. På hospice er der rigtig meget liv. Ja, her le-

ves der hvert øjeblik. Der er rigtig megen kærlig-

hed og nærvær, og her bliver fortalt mange livshi-

storier. 

 Stor tak til alle på hospice og i Det Palliative 

Team, som jeg har fået lov til at dele gerning med. 
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Når alt er muligt 

Af Trine, Marie, Stine og vores far Ib, pårørende 

 

Et lille skrift om Aase Bodil Hansens ophold på Ka-

millianerGaarden. 

D 
et var som om, at vi alle åndede lettet 

op, da vores mor blev overflyttet fra sy-

gehuset til KamillianerGaarden, for her 

var der plads til, at vi som familie kunne 

være samlet om vores mor på en afslappet måde. 

Fra vinduet beundrede vi hospicehaven sammen 

med hende, snakkede om skulpturen med Maria 

og det lille Jesusbarn, lyttede til det rislende vand 

og skolebørnene i baggrunden, og glædede os 

over de mange smukke violette blomster, som 

endnu ikke var afblomstret, trods det sene tids-

punkt på året. Freden sænkede sig.  

 Lørdag morgen vågnede hun op efter flere 

dages søvn og var nærværende og på forunder-

lig vis helt sit gamle jeg. Hun ville op at sidde og 

have morgenmad, mens hun leverede vittige 

kommentarer med glimt i øjet til børnebørnene. 

Hun ville også have musik, og vi rullede klaveret 

ind på stuen, så vores far kunne spille nogle af de 

sange som de har skrevet sammen. Bagefter spille-

de han jazz fra tiden i Jazzklubben, hvor de havde 

mødt hinanden i deres unge dage. Der blev sun-

get og børnebørnene dansede, mens mors lille 

dansefod stak ud over sengekanten og vippede i 

takt til musikken. Denne 

dag blev en lykkestund 

for hele familien, og en 

dag vi aldrig vil glemme. 

 Tidligt næste dags 

morgen døde vores mor.  

 Vi fik lov til at låne 

konferencelokalet i over-

etagen til at afholde et 

afskedsarrangement for 

vores mor, da et kirkeritu-

al ikke var oplagt, idet 

hun ikke var medlem af 

folkekirken. Kisten - i ube-

handlet træ - som vi hav-

de hentet i Silkeborg, ma-

lede vi i et rum i kælde-

ren, som personalet ved 

KamillianerGaarden gavmildt stillede til rådighed 

for os. Herefter blev kisten i samarbejde med per-

sonalet kørt ind på den stue, hvor vores mor lå. 

Sengen blev kørt ud og gav i stedet plads til den 

strålende turkisblå kiste, som blev pyntet med 

orange morgenfruer og to statelige guldlysestager. 

Inden vores mor blev hentet, samledes venner og 

familie om kisten på stuen til et lille afskedsritual. 

Bagefter var der kaffe og smørrebrød, sang, dans 

og taler i det lånte konferencelokale i overetagen. 

Det blev en uforglemmelig dag helt i vores mors 

ånd.  

 At alting blev netop som vi kunne ønske os 

skyldtes alene personalet på KamillianerGaarden, 

og deres store fleksibilitet og lyst til at imødekom-

me vores ønsker som pårørende. Det er vi som fa-

milie inderligt taknemmelige over.  

      Tusind tak!  
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Sorgens landskaber:  
 

Om at tegne et nyt kort over tilværelsen 

 - tilbud til efterlevende 

 

Af Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut og Mette 

Albæk Christensen, sygeplejerske 

 

N 
år vi mister et menneske, som har haft 

stor betydning i vores liv, kan mange ting 

pludselig opleves helt forandret indeni 

os selv og i mødet med omverdenen. 

Denne oplevelse hos de efterlevende pårørende 

har vi forsøgt at rumme i metaforen ”sorgens land-

skaber”. Et billede på at tilværelsen efter tabet af 

en nær kan indeholde både skyggefulde mørke 

dale, ørkesløse golde marker i bidende vind, ste-

der med læ, solstråler og varme. Mange nye uud-

forskede områder kommer til syne. 

 Hospicefilosofiens grundlæggende værdier 

er at have fokus på patientens behov såvel som 

de pårørendes behov for pleje og omsorg, både 

med hensyn til fysiske, psykiske, sociale og ånde-

lige/eksistentielle aspekter. Pårørende har brug for 

omsorg både før, under og efter patientens død. 

Derfor har vi på KamillianderGaarden en række 

tilbud målrettet efterlevende.  

 To gange hver måned åbner vi den såkald-

te Café for efterlevende. Caféen drives af frivillige, 

som er til stede med kaffe og med deres nærvær. 

Under disse uformelle rammer giver caféen mulig-

hed for at mødes med andre i lignende situationer.   

 Derudover har vi de seneste år haft fire årli-

ge aftenmøder for efterlevende, altså for pårøren-

de til en af vores tidligere patienter på hospice og/

eller tilknyttet Det Palliative Team. Disse møder ar-

rangeres i et samarbejde mellem hospice, Det Pal-

liative Team og Kamillus Aalborg. Den nærmeste 

pårørende til afdøde modtager en invitation til 

mødet. Vi inviterer efterlevende fra det seneste 

kvartal før mødet. Der skal minimum være gået en 

måned fra dødsfaldet, så de fleste oplever at væ-

re igennem den mest akutte sorgproces. Vi opfor-

drer til, at man tager sine nærmeste med til disse 

arrangementer, så flere i samme familie kan delta-

ge for at kunne støtte hinanden efterfølgende. 

Deltagerantallet har hver gang været mellem 25-

45 efterlevende, hvoraf størstedelen har været 

pårørende til patienter, der er døde på hospice. 

 Formålet med aftenmøder for efterlevende 

er at skabe et fællesskab, hvor man kan mødes 
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med ligesindede, dele erfaringer og få indblik i 

forskellige psykologiske, filosofiske og poetiske per-

spektiver på, hvad sorg kan være. Tanken er at 

ingen kan ”sørge forkert”, at alle sørger på hver 

deres måde, samt at få indblik i, at der indimellem 

kan forekomme komplicerede sorgforløb, hvor 

den efterlevende har behov for ekstra støtte og 

omsorg. Forskning viser, at den bedste støtte oftest 

er at finde i eget netværk, og næstbedst er det at 

få professionel hjælp. 

 Møderne starter og slutter med en fælles-

sang med reference til temaet eller årstiden. Der 

er oplæg fra professionelle (for eksempel en psy-

kolog, præst, sygeplejerske og/eller en musiktera-

peut) med forskellige perspektiver på sorg og sorg-

teori. Et oplæg kan for eksempel handle om at 

pendulere mellem tabsoplevelsen og en oriente-

ring imod nye roller eller potentialer i livet. Oplæg-

gene suppleres af anekdoter omkring forskellige 

sørgendes oplevelser og udsagn, som deltagerne 

ofte finder genkendelse i. Derefter er der snak om-

kring de hyggelige borde, som er pyntet af frivilli-

ge. De frivillige, som er til stede ved aftenmødet 

og sidder rundt omkring ved bordene, hjælper 

snakken i gang og skaber en tryg stemning. Tema-

erne omkring bordene varierer fra gang til gang 

og præges af de tilstedeværendes aktuelle tanker 

og følelser. Eksempelvis har fælles drøftelser om-

handlet hvordan man i sorgforløbet tager imod 

venners velmenende tilbud om hjælp: ”Du ringer 

bare” eller ”du kan bare sige til”. Én deltager vide-

regav sin erfaring med at lave en liste med prakti-

ske opgaver, som hun havde brug for andres 

hjælp til, og som hendes venner og familie så kun-

ne vælge ud fra. Andre gange har det primært 

handlet om børn og unge i familien, om hvor me-

get og hvordan de bliver inddraget og dermed 

bliver mere fortrolige med sygdom, død og de 

voksnes tanker og følelser omkring dette. Et emne, 

der også af og til dukker op, handler om at skulle 

finde sig selv efter at have været på ”sidelinjen” i 

et langt sygdomsforløb, og tankerne: Hvem er jeg, 

hvad skal jeg med mit liv fremover? dukker op. 

 Ofte går snakken livligt og mange giver ud-

tryk for at få noget med hjem. At det er en lettelse 

at opleve, at man ikke er den eneste i verden, der 

føler, tænker og handler, som man gør i sorgpro-

cessen. Der kommer også fokus på, at der er me-

get man ikke mister, når man mister. Minderne, 

den afdødes syn på tilværelsen, holdninger og 

meninger, som på trods af fraværet fortsat vil ind-

gå i tanker og beslutninger fremover.  Mange bli-

ver inspireret til at dele oplevelser eller anekdoter 

om den afdøde, sygdomsforløbet og tiden efter 

tabet, og der er plads til både latter og tårer.  

 Ofte giver mødedeltagerne udtryk for: Det 

var en stor overvindelse at komme ind i huset 

(hospice) igen, mange følelser kom tilbage... men 

jeg er glad for at jeg kom. Så kan vi som arrangø-

rer ikke ønske os mere. 
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Snegle fra GuldBageren 
Af Lisbeth Halager, afdelingsleder med ansvar for 

forskning og udvikling 

 

Pia i køkkenet fik den gode ide at skrive på Guld-

Bagerens Facebook side, da de udlovede ons-

dagssnegle. 

 

 Pia skrev:  

Jeg synes alle mine kollegaer på Hospice i Aal-

borg fortjener en snegl. Fordi vi gør en forskel hver 

dag, og fordi det er verdens bedste arbejdsplads. 

Kunne være fedt at overraske dem alle med en 

snegl midt i den til tider lidt hårde hverdag. 

  

 Svar fra Britta Ambo, GuldBageren: 

Hej Pia. Tillykke – du er denne uges vinder af ons-

dagssneglene. Jeg vil gerne vide, hvor mange 

snegle du skal bruge, og hvor og hvornår du hen-

ter dem? 

 

 Tak Pia – for tanken og for sneglen! 
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Hvad vil dagen bringe… 

Af Ulla Birk Christensen, sygeplejerske  

(tilknyttet hospice som afløser) 

N 
år vi møder nye mennesker sker det 

nogle gange, at vi finder ud af, at der er 

en fællesnævner, som ser dagens lys, 

når vi spørger ind til hinanden. Dette var 

tilfældet en dag, hvor jeg var i dagvagt.  

 Signe, kalder vi hende her, på over halv-

fems år var indlagt på hospice og jeg mødte hen-

de fra morgenstunden. Medens morgenmaden 

blev indtaget, fortalte hun, at hun havde boet 

Nordenfjords, på Solsiden i 44 år. Signe havde altså 

boet i Nørresundby, og viste det sig, kun to gader 

bag ved mit hus, hvor jeg har boet i 22 år. Vi hav-

de altså handlet i de samme butikker i vores nær-

miljø, havde fælles kendskab til foreningslivet og til 

hvilken udvikling vores beboelsesområde havde 

været igennem.  

 Senere kom snakken ind på, hvor vi var født 

og opvokset, hvortil Signe siger: ”Nej, den lille by 

kender du ikke, det er langt herfra – og det er jo 

mange år siden, jeg har været der”. Gennem 

snakken sporer vi os ind på, at vi skal til det sønder-

jyske. Jeg afslører for Signe, at der er jeg godt 

kendt. Signe nævner navnet på byen, hvor hun 

kommer fra, hvilket får mig til at smile stort, for lige 

der i den by har jeg også trådt mine barnesko. 

Herefter ændrer jeg mit sprog til min barndoms 

dialekt sønderjysk. Signe ler højt. Jeg spørger, om 

hun fortsat forstår sønderjysk, da hun angiver, at 

hun ikke selv kan tale det mere. Jo, det går helt 

fint, så jeg får luftet alle æ’er, å’er og jenne, samt 

mojn’.  

 Da jeg forlod Signes stue i et ærinde, mødte 

jeg en kollega ude på gangen. Vi udvekslede et 

par bemærkninger, hun så overrasket ud, faktisk 

lignede hun et spørgsmålstegn, hvilket jeg ikke helt 

forstod, før hun bad mig gentage, hvad jeg havde 

sagt. Så kunne jeg høre min sønderjyske dialekt 

strømme ud!  

 Senere på dagen fik Signe besøg af sin dat-

ter og svigersøn. De kom, inden de skulle videre på 

besøg hos deres datter og samtalen faldt helt na-

turlig på, hvor det så var henne. Minsandten om 

ikke det viste sig at være min tidligere hjemegn, og 

jeg kendte deres naboer. Signe fortalte også om 

en niece, der bor der, og det vidste sig, at dennes 

søn var en af min brors bedste venner. Vi kikkede 

på hinanden og sagde næsten i kor: ”Nej, hvor er 

verden lille”. 

 Samværet med Signe den dag var forun-

derligt. Vi mødtes på hospice, men vi mødtes også 

i minderne. Vi fik begge åbnet døre ind til erindrin-

ger og vi var sammen i Sønderjylland, selv om vi 

geografisk var i Nordjylland. 
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Det frivillige arbejde  

på hospice 

Af Inger Grønhøj, frivilligkoordinator  

 

Å 
ret 2014 har været et godt år for det frivilli-

ge arbejde på KamillianerGaardens Hospi-

ce, med en dagligdag kendetegnet ved 

stabilitet og engagement fra de frivilliges 

side. Vi har i årets løb rekrutteret fem nye frivillige 

og sagt farvel til et tilsvarende antal: Tre frivillige 

med mange års tilknytning og to nye unge frivilli-

ge, som kun var tilknyttet hospice i kort tid, inden 

de måtte erkende, at det frivillige arbejde ikke var 

foreneligt med deres studier.   

 De ca. 60 frivillige repræsenterer bevidst en 

mangfoldighed af kompetencer, interesser og 

livserfaringer, hvilket afspejler sig i de forskellige 

opgaver, som bliver håndteret af frivillige: værter 

ved måltiderne, besøgsvenner på hospice og i 

borgeres eget hjem, aftensang, Café for efterle-

vende, havearbejde, blomstervanding, fremstille 

Kamillus-lys til salg, varetage musik og sang ved 

gudstjenesterne, vært ved det store kaffebord, 

som afholdes hvert kvartal, arrangere små koncer-

ter på hospice, modtage gæster til rundvisning og 

foredrag, arrangere skiftende maleriudstillinger i 

Cafe Kamillus.  Derudover varetages en række 

administrative opgaver f.eks. den elektroniske 

vagtplan, fundraising, medlemsregistrering og kas-

sererjobbet i Støtteforeningen Kamillus. 

 En stor donation på 320.000 kr. givet til Støt-

teforeningen Kamillus i 2013-14 fra Det Obelske 

Familiefond er en væsentlig årsag til, at vi kan se 

tilbage på et godt og aktivt år i den frivillige ind-

sats. Ansøgningen til Det Obelske Familiefond var 

begrundet i et ønske om at bevare funktionen som 

frivilligkoordinator 20 timer om ugen til bl.a. at le-

de, organisere og koordinere den frivillige indsats, 

for derved også at sikre, at hospicefilosofien og 

værdierne heri implementeres i det frivillige arbej-

de.  Frivilligkoordinatoren er bl.a. bindeled mellem 

de frivillige og de fagprofessionelle på hospice 

såvel som i Det Palliative Team, hvilket bidrager til 

samspillet og samarbejdet mellem den frivillige og 

den professionelle indsats. Dette synes at falde i 

tråd med fondens strategi, hvor det bl.a. fremgår:  

 ”På sundhedsområdet støttes projekter, der 

bidrager til en mere helhedsorienteret behandling 

og eksempelvis kobler psykosocial støtte til livstru-

ende og/eller kroniske somatiske forløb. Strategien 

understreger fondets ønske om at fremme den 

frivillige indsats, at afhjælpe stigmatisering og at 

understøtte nye samarbejdsformer”. 

 Støtteforeningen Kamillus som organiserer 

den frivillige indsats på hospice er meget taknem-

melig for den økonomiske støtte fra Det Obelske 

Familiefond. Donationen er sammen med andre 

donationer fra velgørende foreninger, fonde og 

privatpersoner med til at sikre, at frivillige fortsat 

sætter sine værdifulde og værdsatte fingeraftryk 

på hverdagen på KamillianerGaardens Hospice. 
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Besøgsven hos  

Tove Pedersen 

Af Hanne Klingberg, frivillig 

 

J 
eg besøgte Tove den første gang den 15. 

januar 2014, det foregik i hendes eget hjem. 

Tove, der var 82 år, var netop kommet hjem 

fra hospitalet efter at have gennem et 

hårdt sygdomsforløb. Ved mit første besøg hos 

Tove var hendes datter Vibeke med. Vibeke hav-

de plejeorlov og var hos Tove om natten og om 

formiddagen. Toves anden datter Maiken kom og 

lavede mad til hende et par gange om ugen. Før 

besøget havde jeg kontaktet datteren Vibeke og 

fortalt, at jeg tilbage i 1970’erne havde kendt hen-

des mor Tove gennem mit arbejde, og at det var 

vigtigt, at Tove vidste det inden jeg kom som 

eventuel besøgsven. 

 Det blev et bevægende gensyn. Tove for-

talte om nogle af de svære ting hun havde været 

igennem i sit liv. Der var meget at snakke om, og 

mange tråde blev trukket fra den tid, hvor jeg hav-

de kendt Tove. Hun var dengang en meget aktiv 

kvinde, formand for det lokale vandværk, medlem 

af menighedsrådet, i skolenævnet m.v. (jeg kan 

stadigvæk miste pusten, blot ved tanken om alt 

det hun klarede, samtidig med familie og et multi-

handikappet barn). Mødet var stærkt og intensivt, 

og vi var begge enige om, at det gamle bekendt-

skab skulle uddybes. Efterfølgende har jeg været 

hos Tove næsten en gang om ugen i året der er 

gået. 

 Det meste af forrige vinter var Tove svag og 

troede ikke, at hun havde lang tid tilbage. Hun 

bevægede sig mindst muligt, når hun var alene, 

kun fra sin stol og ud til toilettet. Hun var også af-

hængig af sin iltslange, som fulgte hende frem og 

tilbage. Den gang, som nu, sad hun i en lænestol 

som er placeret således, at hun har overblik over 

”situationen”. Til venstre kan hun se ud på den tra-

fikerede vej, hvor hun også kan følge med i, hvem 

der kommer gående forbi. Til højre kan hun se ud i 

sin dejlige have, og følge naturens gang. Her har 

hun også et flot kig ned over Limfjorden og Aal-

borg. 

 Da det blev forår og varmere i vejret, havde 

Tove behov for at komme ud i haven og mærke 

solen. Mange eftermiddage blev tilbragt på terras-

sen med kaffe og kage. Så fløj tankerne let. Hele 

Toves liv har udfoldet sig her ved fjorden, og hun er 

fyldt med historier om, hvordan de legede og pas-

sede på hinanden nede ved fjorden. Flere af hen-

des kammerater har jeg kendt, da mindst et par af 

drengene var blandt mine tidligere kollegaer, så 

også her blev der trukket linjer til nutiden. Det resul-

terede i, at jeg blev opfordret til, at spørge hendes 

jævnaldrende barndomsven, om han havde lyst til 

at komme til eftermiddagskaffe sammen med sin 

kone. Det blev til et hyggeligt gensyn og snak om 

gamle dage. 

 Der har været mange op- og nedture for 

Tove i perioden, hvor jeg har besøgt hende. Hun 

har ofte mange smerter og er tit ”nede i kælde-

ren” når jeg kommer. Når hun så har sat mig ind i 

situationen, har smerterne ofte været til at holde 

ud for en stund. Sygeplejersken fra Det Palliative 

Team har været en kæmpe hjælp igennem hele 

forløbet. Fra sidst på sommeren har Tove haft be-

søg af en fysioterapeut en gang om ugen. Trænin-

gen har gjort, at Tove nu kan bevæge sig mere 

sikkert rundt med sin rollator. En dag fortalte hun 

sejrsstolt, at de havde været helt nede for enden 

af haven. En anden gang havde hun været oppe 

på første salen i hendes hus. 

 Vi har snakket meget om døden og blev 

tidligt i forløbet enige om, at spørge hospicepræst 

Ole Raakjær om han ville besøge hende. Det er 

siden blevet til mange besøg, hvor de snakker om 

alt muligt, og Tove sætter i dag stor pris på Ole.  

 Jeg kommer fortsat hos Tove en gang om 

ugen, og glæder mig til det hver gang. Tove er 

meget berigende at være sammen med, og jeg 

har selvfølgelig læst dette indlæg til årsberetnin-

gen højt for Tove inden afleveringen til redaktio-

nen. 
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En lille hverdagshistorie 

Af Viggo Uttrup, frivillig 

 

V 
i sad nogle frivillige ved eftermiddagskaf-

fen på hospice. Den store, stærke, hu-

mørspredende, følsomme sygeplejerske 

Stig (Stig Abrahamsen) kom forbi og slog 

sig ned ved bordet. Snakken gik om stort og småt, 

men så drejede samtalen sig hen på en snak om, 

hvad vi egentlig lavede på hospice, og om hvad 

det betød for patienterne og de pårørende og for 

os selv. Så sagde Stig (refereret efter erindring): 

 

 Somme tider opdager vi slet ikke, hvor me-

get vi kommer til at betyde. For nogen tid siden var 

en ung mor indlagt, og det var ved at nærme sig 

slutningen. Hendes datter på vel 10-11 år gik ude 

på gangen, da jeg kom forbi.  Lige da jeg gik forbi 

hende, duppede jeg hende i farten på håret to 

gange ganske forsigtigt. Kort tid efter kom jeg til-

bage. Pigen var der endnu, hun stoppede mig, 

rakte hendes hånd op og duppede mig på håret 

to gange, uden at sige noget. Nogle timer efter 

døde moderen, og familien samledes på stuen. Da 

kom faderen ud og bad mig komme ind og være 

sammen med dem. Jeg blev lidt overrasket, men 

gik ind. Da folk så begyndte at bryde op, sagde 

faren til mig: Det var min datter, der forlangte, at 

du skulle være med herinde, for hun sagde: ”Ham 

den store derude skal herind, for ham kan man 

godt være glad sammen med, selv om man er 

ked af det”. Det blev jeg så berørt af, for jeg havde 

jo ikke gjort noget. Hårene rejste sig på mine ar-

me. Se, de gør det også nu, fordi jeg fortæller det. 

Vi ved ikke altid hvad vi gør og hvad det kommer 

til at betyde. 

 

 Da Stig fortalte os om hans oplevelse den 

dag, da vi sad omkring eftermiddagskaffen, rejste 

hårene sig ikke på mine arme, men nu hvor jeg 

mindes episoden og samtalen med Stig får jeg 

våde øjne.
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Sygeplejestuderende  

på hospice 
Af Sanne Baandhagen, sygeplejestuderende 

 

J 
eg startede som sygeplejestuderende på 

KamillianerGaardens Hospice den 25. au-

gust 2014. Inden jeg startede havde jeg 

gjort mig mange tanker om dette femmå-

neders praktikforløb på hospice og på hvad det 

ville bringe. Jeg glædede mig også utrolig meget 

og forventede at blive udfordret fagligt, men også 

personligt, og det blev jeg! 

 Jeg blev taget imod med åbne arme af 

både personalet og af patienterne, og blev der-

ved hurtigt en del af hospice. Som studerende på 

hospice følte jeg mig aldrig i vejen, men derimod 

imødekommet og inddraget i dagligdagen.  

 Fra første dag blev der vendt op og ned på 

min forestilling om et hospice. Der var ikke så stille 

og sørgeligt, som jeg havde frygtet, der var grin og 

snak på gangene. Uniformerne lignede langtfra 

hospitalsuniformer. Der var musik og man fik altid 

et smil med på vejen.  

 Jeg lærte meget hurtigt, at det var et speci-

elt hus, jeg var kommet i – og samtidig, at det var 

meget svært at forklare og beskrive den stemning, 

som var, og er, der. Der er en ro, men samtidig 

altid lidt snak og stemning på gangene. Der er en 

alvor, men samtidig en lettelse. Der er en sorg, 

men samtidig en glæde. Det er et meget rumme-

ligt hus, hvor der både er plads til at græde og 

grine. Huset, personalet og omgivelserne kan rum-

me alle disse facetter, og det er med til at gøre 

det til noget helt unikt.   

 De muligheder, som hospice har at tilbyde, 

gør det at yde sygepleje meget tilfredsstillende. 

Man føler, at man kan yde dét ekstra, som kan 

gøre den enorme forskel. Jeg oplevede, hvad det 

betyder at servere lige præcis det måltid, som en 

patient har glædet sig til, at give fodmassage til 

en sengeliggende patient, at tilbyde varm choko-

lade med flødeskum eller at give en patient mulig-

hed for at spille klaver. De oplevelser sidder dybt i 

mig og jeg vil aldrig glemme dem. At se patientens 

glæde og nydelse, når man som sygeplejerske 

forsøger at imødekomme et ønske, stort eller lille, 

dét giver arbejdet mening. Det er disse mange 

”små” ting, der gør det muligt for mig som sygeple-

jerske at hjælpe patienten med at leve livet fuldt 

ud i de dage, der er tilbage.  

 Jeg føler, at jeg har været heldig som stude-

rende, at komme et sted, hvor jeg har haft mulig-

hed for at yde sygepleje og omsorg i sin ideelle 

form – den vi lærer om i bøgerne – og dermed i 

den forestilling man som studerende har om det at 

kunne yde omsorg, og have tiden til det. Det er 

desværre ikke alle sygeplejestuderende, der har 

denne mulighed, måske fordi de i deres praktik på 

sygehuset i stedet oplever travlhed. Derfor har det 

været en stor fornøjelse at være studerende på 

KamillianerGaardens Hospice, og for mig er det 

ikke bare et praktikforløb, men oplevelser og erfa-

ringer jeg vil tage med mig hele livet.  
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Ny på hospice - 

og ny tillidsrepræsentant 
Af Kirsten Borrisholt, sygeplejerske og tillidsrepræ-

sentant  

 

E 
fter et års ansættelse som sygeplejerske på 

KamillianerGaardens Hospice kan jeg med 

glæde og stolthed se tilbage på et yderst 

spændende og lærerigt år. 

   Jeg er 43 år, blev uddannet sygeplejerske i 

1996 og har samlet erfaringer på medicinske og 

kirurgiske sengeafdelinger. Senest har jeg arbejdet 

knapt syv år på Onkologisk Dagafsnit. Det er en 

stor afdeling under kræftafdelingen på Aalborg 

Universitetshospital. Her har jeg behandlet rigtig 

mange patienter med kemoterapi og deltaget i 

samtaler og undersøgelser, så jeg har mødt man-

ge patienter med en kræftdiagnose og deres på-

rørende. Gennem flere år har jeg haft en drøm om 

at arbejde som sygeplejerske på et hospice, og nu 

hvor mine tre børn er kommet i skolealderen ople-

vede jeg det personlige overskud til at forfølge 

denne drøm om et jobskifte. Drømmen gik i opfyl-

delse og jeg startede i januar 2014 som en meget 

spændt og nysgerrig sygeplejerske på Kamillianer-

Gaardens Hospice. Her blev jeg godt modtaget 

og blev hurtigt glad for min nye arbejdsplads. 

 Her på hospice ser jeg mine kolleger, som er 

erfarne og dygtige sygeplejersker, udføre omsorgs-

fuld sygepleje på et meget højt niveau. Her ople-

ver jeg betydningen af tid, ro, omsorg og ikke 

mindst rummelighed. Her bliver enhver patient og 

pårørende mødt med smil og hjertevarme af alle 

de møder. Her på hospice har, og oplever alle at 

have, vigtige funktioner. De frivillige bidrager med 

alt det ekstra - noget som jeg hurtigt er blevet for-

vænnet med. Her på hospice er arbejdet meget 

afvekslende, og der er mange menneskelige og 

sygeplejefaglige udfordringer. Der er sjældent kun 

en rigtig løsning. Ofte får vi brug for alle gode ideer 

og stor kreativitet. Personligt er nøgleordene for 

mig: At turde, at lytte og at være til stede. 

 Jeg har haft rigtig mange gode, svære og 

udfordrende oplevelser som sygeplejerske i mit 

første år på hospice. Jeg er blevet rørt, grebet om 

hjertet og blevet rigtig glad over små og uventede 

oplevelser. Jeg bliver glad, når jeg ser en sort kat 

smyge sig i en lænestol eller møder en lille logren-

de hund på gangen. Jeg ved hvor meget glæde, 

hunden kan give ved sit besøg på stuen. Henover 

sommeren opstod der flere gange spontane grill-

aftener med både patienter, pårørende, frivillige 

og personale involveret. Utroligt, hvad der kan la-

de sig gøre, når en patient lufter en ide og få timer 

senere står som en stolt grillmester i haven. Sådan-

ne oplevelser bidrager til smil og glæde hos alle, 

og det kan give et lille afbræk i måske svære og 

tunge dage for patienter og deres pårørende. Det 

giver lov til at glæde sig i en sorgfuld tid. Jeg ser 

også den lille pige for mig, som i sommerkjole og 

med bare tæer kom trallende hen ad gangen. 

Hun var på vej ind til sin alvorligt syge bedstefar. 

Dette billede minder mig om livets kontraster, og 

får mig til at påskønne alle de gode øjeblikke, som 

vi skaber sammen. 
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 Udover rigtig mange gode sygeplejefaglige 

udfordringer, er jeg også blevet tillidsrepræsentant 

for sygeplejerskerne på KamillianerGaardens Hos-

pice. Det er et meget nyt og spændende hverv 

for mig. I foråret 2015 skal jeg påbegynde grund-

uddannelsen for tillidsrepræsentanter, hvilket jeg 

glæder mig til. Jeg håber, at jeg med tiden bliver 

en god og værdig repræsentant for mine kolleger.  

 Jeg føler mig privilegeret ved at være en 

del af KamillianerGaardens Hospice og kører glad 

til og fra arbejde hver dag. Jeg ser frem til at lære 

og opleve meget mere fremover. 

 

 

 

Georg Jensen julepynt 

Af Lisbeth Halager, afdelingsleder med ansvar for 

forskning og udvikling 

 

I december måned pyntede George Jensens jule-

ophæng i vinduerne på KamillianerGaarden. Bag 

det ligger en ganske særlig historie.  

 

E 
n dag i november 2014 kom Mia på besøg 

på hospice. Os der har arbejdet på hospi-

ce i mange år kender Mia.  Mias mor, Gitte 

var nemlig indlagt på hospice i flere måne-

der for omkring 10 år siden.  

 Nu kom Mia med en gave til os - tyve jule-

uroer fra Georg Jensen. De vækkede minder om 

dengang Mias mor, Gitte var indlagt. Vi kan alle 

tydeligt huske Gitte - familien holdt nemlig jul to 

gange på et år. Gitte ville så gerne opleve endnu 

en jul, men frygtede, at hun ikke ville nå det. Så 

juleaften blev flyttet til en oktoberdag. Det blev til 

en dag med julemad, juletræ, julegaver og hvad 

der ellers hører til. De efterfølgende måneder gik 

dog bedre end frygtet, så Gitte nåede endnu en 

juleaften den 24. december.   

 Nu havde Mia genfundet alle juleuroerne i 

kælderen, og hun ville gerne, at de nu skulle pynte 

hos os på hospice. 
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Uddannelse og udvikling 

på KamillianerGaardens 

Hospice  

Af Carol Ann Kiel, souschef/afdelingssygeplejerske 

og Lisbeth Halager, afdelingsleder med ansvar for 

forskning og udvikling 

 

”Er det ikke forfærdeligt hårdt? ” - det bliver vi, der 

arbejder på hospice ofte spurgt om. Når vi gør 

det, er det ofte fordi mange forestiller sig, at det 

må være psykisk hårdt. I 2014 har vi imidlertid haft 

uddannelsesfokus på vores fysiske krævende ar-

bejde. Hospice spreder sig over fire etager med 

depotrum i kælderen og på kvisten, så personalet 

får trappetrænet en del. Derudover har mange af 

patienterne behov for hjælp til at flytte sig både i 

sengen og ud af sengen. For nogle år siden havde 

vi fysioterapeut Frank Larsen til at undervise i kon-

ceptet: Hjælp og støtte til at flytte, hvor sigtet er at 

aktivere patienten mest muligt, hvilket samtidig 

minimerer belastningen af plejepersonalet. I 2014 

tog vi denne tråd op igen, og i marts omdannede 

vi i tre dage en sengestue til et forflytningsværk-

sted. Her fik vi alle to timer med træning i aktive-

rende forflytninger ved brug af hjælpemidler som 

glidestykker, glidelagner og lift. Det var lærerigt 

selv at ligge på et glidelagen og mærke, hvordan 

det er at blive flyttet med, henholdsvis at flytte sig 

selv med hjælp fra plejepersonalet. Det var godt 

at få genopfrisket, hvordan vi hjælper en patient, 

så det er skånsomt for begge parter. 

 Et andet af vores fokus for uddannelse og 

udvikling i 2014 har været delirium. 

 Delirium er en tilstand, som kan optræde 

ved svær sygdom og når døden nærmer sig. Det 

kan være meget lidelsesfuldt for de syge, når de 

for eksempel bliver hallucinerede, angste, vrede, 

får vrangforestillinger og/eller bliver urolige. Det er 

samtidig skræmmende for de pårørende, at deres 

kære opfører sig helt anderledes, end de plejer.  

 I en længere periode har der været nedsat 

en arbejdsgruppe på hospice, som har arbejdet 

på en klinisk retningslinje om delirium. I 2012 udkom 

der en national klinisk retningslinje fra DMCG-PAL 

(Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ 

Indsats) om delirium, som efterfølgende er revide-

ret og opgraderet, så den nu udgør en lokal ret-

ningslinje. I juni havde vi en fagaften om emnet 

med undervisning ved overlæge Bodil Jespersen 

og sygeplejerske Lis Lang, som har været med i 

gruppen bag den nationale kliniske retningslinje.  

 Behandling af hjertestop er et andet af de 

områder som vi har genopfrisket i 2014. Som ansat 

på hospice er hjertestopbehandling ikke en del af 

vores daglige kliniske praksis. Det gør sådanne 

genopfriskningskursus væsentlige, så vi kan hjælpe, 

hvis vi en dag er i nærheden af et menneske som 

får hjertestop uanset om det er en pårørende på 

besøg på hospice eller en forbipasserende på ga-

den, når vi er på vej hjem fra arbejde. Derfor blev 

vi i november, i samarbejde med Det Palliative 

Team undervist i behandling af hjertestop. To syge-

plejersker fra Onkologisk Dagafsnit, Aalborg Univer-

sitetshospital stod for undervisningen og den efter-

følgende workshop. Her fik vi alle, også administra-
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tivt personale og personalet i køkkenet, mulighed 

for at afprøve vores nye færdigheder på to duk-

ker. Det var lærerigt at øve sig på at give en suffi-

cient hjertemassage og kunstigt åndedræt, og 

dermed mærke, hvordan hjertemassage skal gives 

for at gøre gavn, og hvilken betydning samarbej-

det mellem de to, der giver hjertemassage og kun-

stigt åndedræt har. Vi fik også lært, hvordan en 

hjertestarter virker og benyttes. 

 I løbet af 2014 skulle alle hospicer i Danmark 

for første gang  have tilsyn fra Sundhedsstyrelsen, 

hvilket har været en stor udfordring. Selve tilsynet 

blev varetaget af en embedslæge. Sundhedssty-

relsen havde på forhånd angivet en række måle-

punkter, som hospice ville blive bedømt på. Fokus i 

tilsynet var på patientsikkerhed. For at leve op til  

Sundhedsstyrelsens krav har vi været nød til at gå 

på kompromis med nogle af vores værdier, fx at 

patienterne bevarer deres identitet og integritet 

som menneske, og ikke kun identificeres som en 

patient. For mange af os har det derfor været 

grænseoverskridende at alle patienterne skal bæ-

re identifikationsarmbånd, men sikker patientiden-

tifikation, er et af de punkter vi blev målt på. På 

denne måde har processen bidraget til mange 

drøftelser.  

 Et af de områder som har været, og fortsat 

er, særlig svært for os at arbejde med er, at alle 

vores patienter skal informeres om fravalg af livs-

forlængende behandling, herunder fravalg af 

genoplivning ved hjertestop. Det er en information 

som kan være svært at give skånsomt, og som let 

kommer til at fylde meget for patienten i en i for-

vejen svær tid.  

 Alt i alt har det været en udfordrende, ar-

bejdskrævende og lærerig proces og selve besø-

get af embedslægen gik rigtig godt, vores samle-

de materialer af kliniske retningslinjer viser, at vi 

lever op til kravene i forhold til patient sikkerhed. 

 

Klassens Time Kage 

Genfortalt af Elisabeth Ubbesen, sygeplejerske 

 

F 
or nogle år 

siden var min 

kone, piger-

nes mor, ind-

lagt på hospice for 

anden gang. Vi 

vidste, at tilstanden 

var meget alvorlig. 

Jeg ville gerne væ-

re der mest mulig 

for min kone, samti-

dig havde jeg vores 

2 piger at tage va-

re på. En af de ting 

min kone satte pris på var, at jeg kom hver morgen 

med et rundstykke og lavede et blødkogt æg til 

hende, og så spiste vi morgenmaden sammen.  

 Så en dag skulle min store pige have Klas-

sens Time Kage med i skole. Det hele foregik en 

tidlig morgen, da jeg skulle ind til morgenmad på 

hospice. Opskriften blev fundet, det var ikke en 

særlig vanskelig kage, men der skete det, der ikke 

måtte ske – kagen mislykkedes. Det var ikke særligt 

sjovt at sige til min datter.  

 Nå, så det måtte blive købebrød fra bage-

ren, selv om det ikke var planen. 

 Jeg hastede ind på hospice, nederlaget 

skulle også berettes til min kone. Personalet på 

hospice må have set, at jeg var lidt ”presset”, der 

blev i hvert fald spurgt ind til mit befindende den-

ne morgen. Inden længe var mine fortrædelighe-

der delt. Kan du huske opskriften?, blev jeg spurgt, 

hvilket jeg heldigvis kunne. En stafet blev sendt til 

køkkenet på hospice, og inden der var gået en 

time, stod der en køkkenassistent på stuen med 

Klassens Time Kage. Jeg kunne nu tage hen på 

skolen og aflevere kagen til vores datter.  

 Se det er også omsorg. 
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Nordisk Hospice- 

konference 2014 

Af Jens Kvist, sygeplejerske og Pia Poulsen, syge-

plejerske 

 

D 
en 21.-23. maj 2014 tog vi afsted mod 

København til den 6. Nordiske Hospice-

konference under overskriften: Mod til at 

møde. Arrangør var Sankt Lukas Hospice 

i Hellerup. Fokusområdet var de udfordringer, der 

er i mødet imellem uhelbredeligt syge mennesker, 

pårørende og personale. 

 Vi blev præsenteret for flere spændende 

foredrag, hvor emnet blev belyst fra forskellige 

vinkler: filosofisk, eksistentielt, klinisk og musisk/

kreativt. Et af de oplæg, der gjorde mest indtryk, 

var ved kræftsygeplejerske Heidi Skutlaberg Wiig, 

Palliativt team ved Akershus Universitetssykehus, 

Norge. Hun talte om at se, favne men også udfor-

dre patienter, der har cancer, og deres pårøren-

de.  

 Udover at lytte til meget relevante oplæg 

var der også mulighed for gruppevis at diskutere/

reflektere over relevante spørgsmål, som var stillet 

af de enkelte foredragsholdere med udgangs-

punkt i deres foredrag. Dette gav mulighed for at 

udbygge vores palliative netværk, at få drøftet 

den nyerhvervede viden og finde anvendelse for 

den i vores praksis. 

 Konferencen bød desuden på en kulturel 

oplevelse i form af en kanalrundfart med et lille 

ophold ved Operahuset, hvor vi blev trakteret med 

en fin aperitif. At stå der og nyde den flotte udsigt 

og den prægtige bygning i selskab med kollegaer 

var en kæmpe oplevelse. Vi blev grebet af stem-

ningen, fortsatte i det kulturelle spor og besøgte 

Christiania på vejen tilbage til Kalvebod Brygge. 

 Den sidste aften var der festmiddag i Diako-

nissehuset ved Sankt Lukas Hospice, hvor vi blev 

budt velkommen af den ledende diakonisse ved 

den røde løber, som var rullet ud i dagens anled-

ning. Flere naboer til Diakonissehuset stoppede op 

for at se om Dronning Margrethe var på besøg, da 

den røde løber normalt kun er rullet ud, når der 

kommer royale gæster. En smuk aften sluttede 

med stilhedens time i form af harpemusik i kirken. 

 



31 

Palliation og akupunktur  

Af Birte Stoffersen, palliationssygeplejerske, Ulla 

Kjærgaard, fysioterapeut og Tine A. Bech, overlæ-

ge 

 

F 
or ca. to år siden besluttede vi i Det Palliati-

ve Team, at vi fremadrettet gerne vil kunne 

tilbyde akupunktur som en behandlingsmu-

lighed. På det tidspunkt var vi allerede nog-

le få som havde været på to introduktionsdage 

omkring akupunktur til patienter med cancer. Vi 

var dog alle enige om, at der skal en reel uddan-

nelse til, hvis vi skal kunne argumentere, nuancere 

og i det hele taget arbejde på specialistniveau 

også med akupunktur. 

 Vi, Birte Stoffersen, som er palliationssyge-

plejerske, og Ulla Kjærgaard, fysioterapeut fik i ef-

teråret 2013 bevilget et uddannelsesforløb som 

strækker sig over knapt to år.  Før vi kunne påbe-

gynde uddannelsen skulle vi overveje om vi ville 

uddannes i Traditionel kinesisk akupunktur (TCM), 

hvor grundpillerne er balance i Yin og Yang samt 

frit flow af blod og energi. Eller om vi skulle vælge 

den moderne vestlige akupunktur, som hviler på 

en vestlig naturvidenskabelig tankegang, og der-

med forklarer effekten ud fra anerkendte smerte-

teorier som Port-kontrol-teorien (på engelsk Gate 

Control Theory), øget blodgennemstrømning og 

endorfiner. 

 Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur 

(DMSfA) underviser i TCM, men faktisk betegner de 

dem, som gennemfører uddannelsen hybridaku-

punktører, fordi vi som sundhedsprofessionelle altid 

skal bruge den viden vi allerede har om kroppen 

og om sygdomme i og med vores vestlige naturvi-

denskabelige grunduddannelser. Det var den ud-

dannelse vi valgte og nu står vi foran, at blive fær-

dige i foråret 2015.  

 Vi er vældig optaget af de muligheder, vi 

ser i akupunkturen. Idet en af de nye læger, Tine A. 

Bech også er akupunktør, og har gennemført den 

samme uddannelse, giver det muligheder for sam-

arbejde, udvikling, sparring og dermed mod på at 

behandle flere, omend stadig nøje udvalgte pati-

enter. Vi forestiller os, at patienter med forstoppel-

se, angst, sved, kvalme og smerter kommer til at 

nyde godt af akupunktur. Desuden vil det være 

muligt for os at tilbyde et alternativ til de patienter, 

som ikke ønsker den traditionelle medicin. Det er 

også vores håb, at vi hen ad vejen kan vejlede 

sygeplejerskerne på hospice, så de selv kan udføre 

akupunkturbehandlingen, når konkrete symptomer 

som for eksempel kvalme eller nattesved opstår 

akut hos en patient. 
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Hvis det var en hund… 

Af Lisbeth Halager, afdelingsleder med ansvar for 

forskning og udvikling  

 

M 
ed måneders mellemrum blusser de-

batten om aktiv dødshjælp op i medi-

erne. Ifølge en undersøgelse foreta-

get af Videncenter for Rehabilitering 

og Palliation og TrygFonden i 2013, så ønsker 71 % 

af danskerne, at der skal være mulighed for at 

yde aktiv dødshjælp. Indstillingen til og debatten 

om aktiv dødshjælp sender selvfølgelig dønninger 

ind på hospice. 

 ”Man behandler vores dyr bedre… ”, sagde 

en ældre herre fornyligt, da han sad ved sin ægte-

fælles dødsleje. Han uddybede det med, at så 

ville man på dette tidspunkt have afsluttet konens 

liv, så hun ikke skulle ligge og lide. Den syge lå 

med afslappede ansigtstræk og havde en lidt ras-

lende vejrtrækning. Jeg fortalte om mine observa-

tioner, og at så vidt som jeg kunne se, så led hans 

hustru ikke. Men at jeg samtidig kunne se, hvor 

lidelsesfuldt det var for familien at være ved hen-

des dødsleje. Så fik vi en snak om, hvor svært det 

var. 

 ”Det skulle have været en hund… ” er en 

bemærkning, jeg har hørt adskillige gange i mit 

arbejde på hospice. Men mennesker er ikke dyr. 

Dyr bliver ikke spurgt, om de vil aflives. Det bestem-

mer andre.  

 En episode, jeg tydeligt husker fra mit arbej-

de på hospice, var da en kvinde for nogle år siden 

– måske med et glimt i øjet – sagde: ”Undskyld frø-

ken, kan De ikke skyde mig? ” Hun synes, det var 

så besværligt at komme ud af sengen. Det kunne 

og ville jeg jo ikke, men i stedet spurgte jeg hende: 

”Hvis du havde en knap, du kunne trykke på, ville 

du så gøre det nu? ” ”Nej da”, var svaret, ”så skulle 

jeg selv tage ansvaret”. 

 I Vedtægter for KamillianerGaarden står der 

i punkt 2,5: Dødshjælp (eutanasi) udføres ikke, uan-

set, at det på et senere tidspunkt måtte blive lega-

liseret. Det er i sig selv usædvanligt, da vedtægter 

som regel omhandler alt det, man gør og arbejder 

for – og ikke det, man ikke gør. Men vi, der arbej-

der på hospice, er glade for, at det er slået fast, at 

eutanasi ikke er en mulighed på KamillianerGaar-

den.  
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Palliationskursus 

Af Henning Clausen, institutionsleder ved Caspers-

hus 

  

I januar 2014 var 12 medarbejdere fra den selv-

ejende institution Caspershus i Frederikshavn, på 

palliationskursus på KamilianerGaarden.  

 

Medarbejdergruppen omfattede sygeplejersker, 

fysioterapeuter, ergoterapeut og institutionsleder. 

 

N 
år alt er sagt og skrevet om tilpasning og 

effektivitet i ældrepleje og træning, når 

gode ord er sagt om sammenhængen-

de forløb mellem forskellige instanser i 

sundhedssektoren og om indførelse af ny vel-

færdsteknologi, så handler det dybest set om 

MENNESKER.  

 På Caspershus har vi arbejdet os frem til en 

rehabiliterende faglig tilgang som vi benævner: 

Livsorienteret rehabilitering. Pladsen her er ikke 

ment til at skulle uddybe begrebet, men der ligger 

heri, at vi til enhver tid søger at gyldiggøre det en-

kelte menneskes ønsker for sig selv, ved at vi i prak-

sis afstemmer vores faglige indsats, pleje- og træ-

ningsmæssigt, med borgerens aktuelle livssituation. 

 En del af livet er, at skulle dø.  

 På Caspershus arbejder vi ud fra en tanke-

gang om, at vi som personale i forholdet til en bor-

ger som er døende, og i forholdet til pårørende, 

står med rigtig meget liv i hænderne. Vi ønsker at 

være til stede, at udfylde vores rolle i terminale 

forløb, og bidrage til at livet, også i den sidste tid, 

bliver så værdigt som muligt.  

 Med afsæt i dette univers var det meget 

givende for gruppen af personaler, der deltog i 

palliationskurset, at opleve de mange præsente-

rede vinkler på det eksistentielle plan, men i sær-

deleshed også fokus på de helt konkrete tilstande 

og symptomer, der kan aflæses og afhjælpes hos 

patienterne. Det gav os en følelse af at være 

”med i maskinrummet” på hospice og komme tæt 

på overvejelser og opleve mulige løsninger, som er 

en del af hverdagen her. 

 På baggrund heraf har vi på Caspershus 

fået opgraderet vores hidtidige informationsmate-

riale til borger og pårørende. Således har vi nu en 

informationsfolder til udlevering, skrevet med hen-

blik på også at invitere pårørende til aktiv deltagel-

se i den døendes sidste tid.  

 Ligeledes har vi udarbejdet et katalog: Ple-

je, omsorg og lindring af beboere i den terminale 

periode, med vejledning og retningslinjer for syge-

plejefaglig indsats, for omsorgs- og plejefaglig 

samt terapeutisk indsats. Et materiale som vi vil ud-

bygge med yderligere emner efter de behov vi 

fremadrettet ser.  

 Vi er som ledelse overbevist om, at deltagel-

se i palliationskurset på KamillianerGaarden var et 

kursus som berørte både faglige og personlige 

strenge hos deltagerne, og at det har medvirket til 

at kvalificere den fremtidige indsats i forhold til bor-

gere i terminale forløb på Caspershus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsorienteret rehabilitering 

 

Under udviklingstemaet ”Med livet i Hænder-

ne” har man på Caspershus i 2013/14 arbej-

det med faglige perspektiver på døden.   
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KamillianerGaardens årlige åbne invitation til  

Sommersang i Hospicehaven 
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Arbejdsmiljøet 2014    

Af Bodil Kristensen, sygeplejerske og arbejdsmiljøre-

præsentant 

 

J 
eg vil huske 2014, som 

et meget usædvanligt 

år på KamillianerGaar-

dens Hospice. 

 Da vi tog hul på 2014 

var der tre fastansatte læger i 

Det Palliative Team, nogle få 

måneder senere stod Det Palli-

ative Team, og dermed også 

hospice, uden læger som føl-

ge af stillingsskift og sygdom. 

Ledelsen på hospice fik sam-

men med Onkologisk Afdeling, 

Aalborg Universitetshospital 

etableret en ordning således, 

at patienterne på hospice 

dagligt blev tilset af en læge 

med onkologisk erfaring. Det betød at patienterne 

i langt højere grad mødte forskellige læger, og for 

os som plejepersonale var det ekstra udfordrende 

at arbejde med læger som normalt ikke havde 

deres primære fokus på palliation.  

 I maj måned blev specialeansvarlig overlæ-

ge Helle Bjørn Larsen ansat, efterfulgt af overlæge 

Tine A. Bech, som blev ansat 1. juli. Dermed kunne 

en ny epoke begynde. 

 Som noget nyt i 2014 skulle KamillianerGaar-

dens Hospice have tilsyn fra sundhedsstyrelsen. 

Som det er beskrevet andet steds i årsberetning så 

blev det en udfordrende og arbejdskrævende 

proces, der affødte flere drøftelser, hvor vi sam-

men måtte vende nogle af de daglige rutiner. Vi 

fik ved besøget fra embedslægen megen ros for 

vores arbejde.   

 I maj inviterede Dansk Sygeplejeråd tillidsre-

præsentant, arbejdsmiljørepræsentant og ledere 

fra hospice til et netværksarrangement under te-

maet Social Kapital. Det blev en meget spænden-

de dag med erhvervspsykolog Michael Munch-

Hansen og præst Preben Kok. Michael Munch-

Hansen har udviklet et arbejdsredskab, som han 

kalder tre fluer (www.3fluer.dk). Det er en meget 

tilgængelig og brugbar model, der arbejder med 

de tre områder: 

 Hvis man forestiller sig at denne trekant er 

bevægelig, så vil der, når der kommer meget pres 

på et af forholdene (siderne), komme en påvirk-

ning på de andre forhold (sider). På hospice har 

de forskellige udfordringer: ombygning, lægeman-

gel, udskiftning af læger, nye retningslinjer imple-

menteret på kort tid krævet så meget af ledere og 

medarbejdere, at det har belastet vores arbejds-

miljø i negativ retning. Heldigvis har vi på hospice 

en god tradition for at støtte hinanden i hverda-

gen og ligeledes en evne til at holde fokus på det 

faglige. Disse forhold bidrager til at genskabe lige-

vægten.  

 Vi har mange erfaringer med ombygning, så 

lad dem komme os til gode i næste byggefase. 
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Mål for 2015  

Af Carol Ann Kiel, souschef/afdelingssygeplejerske 

og Anette Agerbæk, hospicechef 

 

Udvidelse af KamillianerGaardens Hospice til 15 

hospicepladser  

 Region Nordjylland har besluttet at Kamillia-

nerGaardens Hospice skal udvides med yderligere 

tre hospicepladser. I 2013 blev planlægningen og 

projekteringen af udvidelsen påbegyndt i en ar-

bejdsgruppe bestående af en rådgiver fra Region 

Nordjylland, en arkitekt og en ingeniør, medarbej-

dere fra Det Palliative Team og hospice, og en 

frivillig fra Kamillus. Arbejdsgruppen har fundet en 

god løsning, hvor de tre nye hospicepladser pla-

ceres i nordfløjen, og hvor Det Palliative Team pla-

ceres på den øverste etage. I 2014 er der søgt 

fondsmidler svarende til 3 mio. kr. for at sikre at Det 

Palliative Team fortsat kan bo under samme tag 

som hospice, på KamillianerGaarden, og dermed 

fortsat udgøre Center for Lindrende Behandling. I 

forbindelse med udvidelsen skal der bygges en ny 

iltcentral, idet dimensionerne af den eksisterende 

er for lille. Ombygningen skal foregå i det sidste 

halvår af 2015 samtidig med, at der fortsat drives 

hospice i de eksisterende patientstuer. De nye pa-

tientstuer åbnes i januar 2016. Det nye personale 

ansættes til december 2015, for at blive oplært i 

arbejdet inden de nye patientstuer tages i brug. 

 

Projekt: Et tag – to enheder 

 Ved etablering af hospice i Aalborg i 1999 

blev det, af det daværende Nordjyllands Amt, 

besluttet, at Det Palliative Team og Kamillianer-

Gaardens Hospice skulle placeres i samme byg-

ning og udgøre KamillianerGaarden, Center for 

Lindrende Behandling. Siden er modellen af Real-

dania og Videncenter for Rehabilitering og Palliati-

on fremhævet som idealet for ”Det Gode Hospi-

ce”. Nu igangsætter vi et projekt med henblik på 

at få samarbejdsmodellen evalueret. Resultaterne 

fra evalueringen vil danne baggrund for, hvordan 

samarbejdsmodellen skal udvikles hos os fremover. 

Bestyrelsen for hospice besluttede på et møde den 

10. december 2014, at projektet skal gennemføres 

i 2015 og 2016. Forsker Karen Marie Dalgaard fra 

Videncenter for Rehabilitering og Palliation skal 

forestå forskningsprojektet: Et tag – to enheder. 

 

Afdelingsleder med ansvar for forskning og udvik-

ling 

 På hospice har vi længe haft et stort behov 

for og et ønske om at ansætte en afdelingsleder 

med ansvar for forskning og udvikling. Med en så-

dan stilling får vi langt bedre mulighed for at udvik-

le den lindrende omsorg end vi hidtil har haft. Stil-

lingen er nu blevet en realitet, og Lisbeth Halager 

er ansat fra den 1. januar 2015. Lisbeth har hidtil 

været sygeplejerske på hospice og har desuden 

en Master i Humanistisk Palliation. 

 

Faglig udvikling  

 Der udføres løbende en ajourføring af vores 

kliniske retningslinjer, så de følger de nye nationale 

kliniske retningslinjer, som udarbejdes i regi af 

DMCG-PAL (Dansk Multidisciplinær Cancer Grup-

pe). Personalets store viden og ekspertise er essen-

tiel i dette arbejde.  
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 Personalet uddannes løbende for at mat-

che patienternes og de pårørendes behov, og for 

at vores indsats på hospice kan være på forkant 

med den nyeste viden og udvikling på det palliati-

ve område. Den enkelte uddannes gennem delta-

gelse i længere- eller korterevarende uddannelser, 

på konferencer og temadage. Derudover afhol-

des fagaftener og temadage for det samlede 

personale.  

 

Nyt køkkengulv 

 Køkkengulvet skal renoveres i 2015, efter en 

anbefaling fra Arbejdstilsynet. Det har vist sig at 

gulvet i produktionskøkkenet er meget glat, hvor-

ved der er risiko for faldulykker. 

 

It-redskab til egenkontrol i køkkenet 

 I 2015 vil der blive indført et nyt it-redskab til 

brug for egenkontrol i køkkenet. Til styring af red-

skabet investeres der i en ny tablet. 

 

Terrasse uden for spisestuen og markiser til patient-

stuerne 

 I februar 2015 får vi sat en terrasse op med 

udgang fra spisestuen. Vi har modtaget donati-

onsmidler til projektet, og der er allerede gjort klar 

til terrassen med en dobbeltdør, så patienterne 

kan blive kørt ud på terrassen i senge eller køresto-

le. Vi vil selvfølgelig invitere donatorerne til indviel-

se af terrassen. 

 I marts 2015 får vi totalrenoveret markiserne 

uden for patientstuerne. Det bliver dejligt for pati-

enterne og deres pårørende, når der igen kan 

skærmes af for solen, når det bliver for varmt. Sam-

tidig har det stor betydning for medarbejdernes 

arbejdsmiljø. 

 

Tak! 

Af Anette Agerbæk, hospicechef 

 

KamillianerGaardens 

Hospice har i 2014 

med glæde og tak-

nemmelighed mod-

taget økonomisk 

støtte fra: 

 Legetøjsbutik-

ken Spilloppen i Løg-

stør. En tidligere på-

rørende og nuvæ-

rende ejer af lege-

tøjsbutikken har givet 

julegaver til børnene, 

der var pårørende 

på hospice juleaften.  

 Nibe Festival Fonden, Nibe Menighedsråd, 

Kulturelt Samråd og Nibe Handelsforening ved af-

delingsdirektør Bjarne Svendsen, Spar Nord, Nibe. 

7.500 kr. En del af overskuddet fra en julekoncert i 

Nibe Kirke.  

 Bente Linnemann, pårørende, har doneret 

10.000 kr. til hospice. 

 I forbindelse med udvidelsen af Kamillianer-

Gaarden med yderligere tre hospicepladser og 

ombygning til Det Palliative Team, er der givet til-

sagn fra følgende fonde: 

 

Vanggaard Fonden    100.000 kr. 

Augustinus Fonden  1.000.000 kr. 

Knud Højgaards Fond 1.500.000 kr. 

Det Obelske Familiefond    400.000 kr. 

 

 Flere pårørende og organisationer har for-

æret hospice gaver i form af ting eller penge, og 

mange har sendt breve og små hilsener, som vi har 

modtaget med stor glæde. Gaverne vil blive brugt 

til glæde og gavn for patienter, pårørende og per-

sonalet.  

      Tusind tak! 
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Ansatte og frivillige på sommerudflugt 
En tur på minigolfbanen i Aalborg 
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KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE 

BILAG 
Kvantitative data 

Fakta, tal, navne og aktiviteter i 2014 
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KVANTITATIVE DATA 
Af Jette Bjørn Bjørnes, sekretær 
 
KamillianerGaardens Hospice har i perioden 01.01.2014- 
31.12.2014 modtaget i alt 295 henvisninger angående borge-
re, som opfyldte visitationskriterierne. 
 

Henvist og indlagt 
223 patienter blev indlagt på KamillianerGaardens Hospice. 
Heraf er: 
► 177 patienter afgået ved døden ~ 79,4 % 
► 31 patienter udskrevet til eget hjem ~ 13,9 % 
► 4 patienter udskrevet til plejehjem ~ 1,8 % 
► 2 patienter overflyttet til sygehus ~ 0,9 % 
► 9 patienter fortsat indlagt ~ 4,0 % 
 
De 223 patienter var indlagt fra 2 til 132 døgn, sammenlagt 
3706 døgn. Dette svarer til en gennemsnitlig indlæggelsestid 
på 16,6 døgn og en belægningsprocent på 84,6. 
 
Kommentar 
Gennemsnitlig indlæggelsestid: 
I 2010: 17 døgn 
I 2011: 16 døgn 
I 2012: 18 døgn 
I 2013: 17 døgn 
I 2014: 17 døgn 
 

Indlæggelsestiden 
► 01-07 dage: 77 patienter ~ 34,5 % 
► 08-14 dage: 52 patienter ~ 23,3 % 
► 15-21 dage: 39 patienter ~ 17,5 % 
► 22-28 dage: 23 patienter ~ 10,3 % 
► 29-56 dage: 25 patienter ~ 11,2 % 
► >56 dage:  7 patienter ~ 3,2 % 
 
Kommentar 
57,8 % af patienterne var indlagt i mindre end 15 dage. 
 

Kønsfordeling 
Af de 223 patienter var: 
► 122 kvinder ~ 54,7 % 
► 101 mænd ~ 45,3 % 
 
Kommentar 
I 2011: 60,0 % kvinder og 40,0 % mænd 
I 2012: 51,2 % kvinder og 48,8% mænd 
I 2013: 51,4 % kvinder og 48,6% mænd 

Civilstatus 
► 116 patienter gift/samboende ~ 52,0 % 
► 107 patienter alene- boende ~ 48,0 % 
 

Alder 
Gennemsnitsalderen var 68 år. Aldersspredning fra 22 til 93 
år, og med følgende aldersgrupperinger: 
► 22-39 år: 4 patienter ~ 1,8 % 
► 40-49 år: 16 patienter ~ 7,2 % 
► 50-59 år: 31 patienter ~ 13,9 % 
► 60-69 år: 57 patienter ~ 25,6 % 
► 70-79 år: 73 patienter ~ 32,7 % 
► 80-89 år: 36 patienter ~ 16,1 % 
► 90-97 år: 6 patienter ~ 2,7 % 
 
Kommentar 
Gennemsnitsalderen har ligget stabilt omkring 65 år i flere 
år. 
 

Indlagt fra 
Af de 223 patienter, der blev indlagt var: 
► 82 fra eget hjem ~ 36,8 % 
► 7 fra plejehjem ~ 3,1 % 
► 134 fra sygehus ~ 60,1 % 
 
De 134 indlæggelser fra sygehuse fordelte sig således: 
► 106 patienter fra Aalborg Universitetshospital 
► 4 patienter fra Sygehus Vendsyssel, Hjørring 
► 4 patienter fra Aalborg Universitetshospital, Dronninglund  
► 3 patienter fra Aalborg Universitetshospital, Hobro 
► 13 patienter fra Aalborg Universitetshospital, Farsø 
► 4 patienter fra et sygehus i en anden region 
 

Geografisk fordeling 
I 2014 kom patienterne fra følgende kommuner/regioner: 
► Brønderslev Kommune: 5 patienter 
► Hjørring Kommune: 2 patienter 
► Jammerbugt Kommune: 13 patienter 
► Mariagerfjord Kommune: 8 patienter 
► Rebild Kommune: 12 patienter 
► Vesthimmerlands Kommune: 1 patient 
► Aalborg Kommune: 179 patienter  
► Region Hovedstaden: 2 patienter 
► Region Midtjylland: 1 patient 
 
Kommentar 
KamillianerGaardens Hospice er omfattet af Sundhedslovens 
§ 86 og kan derfor modtage patienter fra alle regioner. 
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Visiteret til 
Patienterne blev visiteret til: 
► 149 patienter til livets afslutning ~ 66,8 % 
► 61 patienter til symptomlindring ~ 27,4 % 
► 8 patienter til aflastning ~ 3,6 % 
► 5 patienter til rehabilitering ~ 2,2 %  
 

Diagnose 
Af de 223 patienter havde 214 cancer som hoveddiagnose: 
► 16 patienter med cancer i hoved/hals ~ 7,2 % 
► 43 patienter med cancer i mave/tarm ~ 19,3 % 
► 53 patienter med cancer i lunge/lungehinde ~ 23,7 % 
► 16 patienter med cancer i brystet ~ 7,2 % 
► 16 patienter med cancer i bugspytkirtel ~ 7,2 % 
► 13 patienter med cancer i livmoder/æggestokke ~ 5,9 % 
► 8 patienter med cancer i hjerne ~ 3,6 % 
► 8 patienter med cancer i huden/bindevæv ~ 3,6 % 
► 12 patienter med cancer i prostata ~ 5,4 % 
► 16 patienter med cancer i nyre/urinveje ~ 7,2 % 
► 7 patienter med cancer i lever/galdeveje ~3,2 % 
► 4 patienter med cancer i blod/lymfe ~ 1,8 % 
► 2 patienter med ukendt cancer ~ 0,9 % 
 

Patienter med anden diagnose 
► 1 patient med Aortaaneurisme ~ 0,4 % 
► 2 patienter med Hjerteinsufficiens ~ 0,8% 
► 1 patient med Creutzfeldt-Jakobs sygdom ~ 0,4 % 
► 1 patient med Parkinsons sygdom~ 0,4 % 
► 1 patient med Kronisk iskæmisk hjertesygdom ~ 0,4 % 
► 1 patient med Kronisk nyreinsufficiens uden specifikati-
on. ~ 0,4% 
► 1 patient med Terminal iskæmisk kardiomyopati ~ 0,4% 
► 1 patient med Amyotrofisk lateral sklerose ~ 0,4% 
 

Symptomer 
Hyppigste gener/symptomer ved indlæggelsen: 
► Udtalt træthed 
► Smerter 
► Appetitløshed 
► Dårlig almen tilstand  
► Meget afkræftet 
► Åndedrætsbesvær 
► Kvalme  
►Vægttab 
► Ødemer 
► Angst 
► Obstipation 
► Forstyrret virkelighedsopfattelse 

► Manglende søvn og hvile 
► Infektion 
► Depression 
► Sorg 
► Lammelser 
► Blødninger 
 
Kommentar 
Nævnte gener/symptomer er opstillet i den rækkefølge de 
hyppigst er forekommet. 
 

Overnattende pårørende 
I 2014 har 208 pårørende og (to hunde og en kat) overnattet 
på 
KamillianerGaardens Hospice, hvilket i alt udgør 824 døgn: 
►188 personer i 1-7 døgn 
► 14 personer i 8-14 døgn 
► 5 personer i 15-21 døgn 
► 0 personer i 22-28 døgn 
► 1 person i >29 døgn 
 
Kommentar 
Antallet af overnattende pårørende: 
I 2010: 232 pårørende i 722 døgn 
I 2011: 155 pårørende i 875 døgn 
I 2012: 141 pårørende i 796 døgn 
I 2013: 261 pårørende i 819 døgn 
 

Til stede ved dødsfald 
I forbindelse med dødsfald var der pårørende og personale 
til stede ved 136 patienter, ved 17 dødsfald var der personale 
til stede og ved 24 dødsfald var der ingen til stede. 
 

Højtidelighed på  
KamillianerGaardens Hospice 
I forbindelse med dødsfald var der i 2014 højtidelighed hos 
114 patienter (64,4 %). Hos 63 patienter var der ikke højtide-
lighed (35,6 %). 
 

Opfølgning til de efterlevende pårørende 
Pårørende til 124 patienter har ønsket opfølgning halvanden 
måned efter patientens død (70,0 %). Pårørende til 53 patien-
ter har ikke ønsket opfølgning efter patientens død (30,0 %). 
 
Kommentar 
Der kan være tale om, at flere pårørende til en afdød patient 
ønsker opfølgning, for eksempel ægtefællen, en voksen datter 
og en teenagesøn. 
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Aktører 
Udover plejepersonalet har følgende medarbejdere 
været involveret under patienternes indlæggelse: 
► Lægerne: 223 patienter ~ 100% 
► Hospicepræsten: 85 patienter ~ 38,1 % 
► Socialrådgiveren: 36 patienter ~ 16,1 % 
► Psykologen: 17 patienter ~ 7,6 % 
► Fysioterapeuten: 56 patienter ~ 25,1 % 
► Musikterapeuten: 135 patienter ~ 60,5 % 
► Zoneterapeuten: 15 patienter ~ 6,7 % 
► Økonomaen: 223 patienter ~ 100 % 

 
Oversigt over de frivilliges timer 
Vært- og værtinde funktionen:      2.127 timer 
Eftermiddagsvagt:        634 timer 
Besøgsven på hospice:                 75 timer 
Besøgsven i hjemmet:        251 timer 
Café for efterlevende:        140 timer 
Hjælp med linned og lign.:       127 timer 
Hjælp med blomsterpasning:         77 timer 
Hjælp i haven:             201 timer 
Musik og sang på hospice:       153 timer 
Info gruppen:           15 timer 
Møder:              477 timer 
Seminar og kursus:        155 timer 
Andet:          288 timer 
 
Samlet timeforbrug:     4.720 timer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEDELSE OG MEDARBEJDERE PÅ 
KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE 
 
Anette Agerbæk, hospicechef 
Carol Ann Kiel, souschef/afdelingssygeplejerske 
Jens Kvist, sygeplejerske 
Annette Petersen, sygeplejerske (orlov) 
Jonna Melgaard, sygeplejerske 
Mette Albæk Christensen, sygeplejerske 
Lisbeth Halager, sygeplejerske (fra 1. januar 2015 afdelings-
leder med ansvar for forskning og udvikling) 
Annette Fibiger Hansen, sygeplejerske 
Lise Winge Dagen, sygeplejerske 
Inge Birthe Sørensen, sygeplejerske 
Elisabeth Ubbesen, sygeplejerske 
Kristian Andersen, sygeplejerske 
Winnie Søndergaard Jensen, sygeplejerske 
Ragnhild Behrendt, sygeplejerske 
Karin Nørgaard Olesen, sygeplejerske 
Bodil Kristensen, sygeplejerske 
Pia Poulsen, sygeplejerske 
Camilla Højgaard, sygeplejerske 
Stig Abrahamsen, sygeplejerske (indtil 31.12.2014) 
Liselotte Hegland, sygeplejerske 
Maria L. B. Andersen, sygeplejerske 
Helle Vinther, sygeplejerske 
Grethe L. Andersen, sygeplejerske 
Camilla Andersen, sygeplejerske 
Norma Østergaard, social- og sundhedsassistent 
Sinne Weiss Christensen, social- og sundhedsassistent 
Mary K. Larsen, økonoma 
Lotte Bach Olsen, køkkenassistent 
Pia Christensen, køkkenassistent 
Dorthe Christensen, køkkenmedhjælper (orlov fra 
01.10.2014)  
Irene Støvring Hassing, rengøringsassistent 
Heidi Willer, rengøringsassistent (indtil 31.12.2014) 
Yupin Poulsen, rengøringsassistent 
Lene Nielsen, rengøringsassistent 
Jette Bjørn Bjørnes, sekretær 
Karl Søbygge, pedel 
Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut 
Jette G. Carlsen, medhjælper 
Ole Raakjær, præst (orlov 01.10 – 31.12.2014) 
Ellen Margrete Balle Christensen, præstevikar (01.10. – 
31.12.2014) 
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Indtil 31.03.2014 
 
Formandskabet 
Erik Schou, bestyrelsesformand 
Asta Skaksen, næstformand 
 
Udpeget af Region Nordjylland 
Vagn Olesen 
Bent Sørensen 
Asta Skaksen 
Inger Ottesen 
 
Udpeget af Aalborg Kommune 
Helle Frederiksen 
 
Udpeget af Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland 
Peter Therkildsen 
Tina French Nielsen 
 
Udpeget af Biskoppen over Aalborg Stift 
Ole Rysgaard Madsen 
 
Udpeget af Menighedsrådet for Sct. Mariæ menighed 
Erik Schou 
 
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 Danske Handicaporganisationer 
Anne Marie Kristensen 
 
Udpeget af personalet ved KamillianerGaardens Hospice 
Annette Petersen, sygeplejerske 
 

Fra 01.04.2014 
 
Formandsskabet 
Mogens Nørgård, bestyrelsesformand 
Aksel Wehner, næstformand 
 
Udpeget af Region Nordjylland 
Mogens Nørgård 
Ejner Guldager Nielsen 
Asta Skaksen 
Inger Ottesen 
 
Udpeget af Aalborg Kommune 
Peter Øhrstrøm 
 
Udpeget af Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland 
Peter Therkildsen 
Lilli Damsgaard 
 
Udpeget af Biskoppen over Aalborg Stift 
Ole Rysgaard Madsen 
 
Udpeget af menighedsrådet for Sct. Mariæ menighed 
Jörg Andresen 
 
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 Danske Handicaporganisationer 
Anne Marie Kristensen 
 
Udpeget af personalet ved KamillianerGaardens Hospice 
Mette Albæk Christensen 
 

BESTYRELSEN FOR KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE 
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Det Palliative Team 
Niels Brunsgaard, specialeansvarlig overlæge  
(indtil 30.04.2014) 
Richard Villadsen, specialeansvarlig ledende sygeplejerske 
(indtil 31.01.2014) 
Helle Bjørn Larsen, specialeansvarlig overlæge  
(fra 15.05.2014) 
Mona Kelm-Hansen, overlæge (indtil 01.08.2014) 
Merete Paludan, overlæge (indtil 31.03.2014) 
Tine A. Bech, overlæge (fra 01.07.2014) 
Susanne Thorhauge Bech, specialeansvarlig ledende sygeple-
jerske (fra 01.02.2014) 
Gitte Fischer, palliationssygeplejerske 
Lars Møller, palliationssygeplejerske 
Birte Stoffersen, palliationssygeplejerske 
Lotte Thisted, palliationssygeplejerske 
Ulla Kjærgaard, fysioterapeut 
Jannie Emborg Kristoffersen, socialrådgiver 
Britta Munkholm, psykolog 
Eva Mortensen, lægesekretær 
Elsebeth Holm, lægesekretær 
Karina Johnsen, lægesekretær (indtil 31.01.2014) 
Birthe Bundgaard, lægesekretær 
 

Palliationssygeplejersker  
ansat ved sygehuse i Region Nordjylland 
Dorthe Beck, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn 
Dorthe Buchwald, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 
Birgitte Poulsen, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 
Lene Jürgensen, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 
Mette Madsen, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 
Joan Munch, Aalborg Universitetshospital, Farsø og Hobro 
Lisa Lauritsen, Aalborg Universitetshospital, Farsø og Hobro 
Dorte Myhlendorph Eis, Aalborg Universitetshospital, Farsø 
og Hobro 
Hanne Nedergaard, Aalborg Universitetshospital, Farsø og 
Hobro 
Lisbeth Byskov, Sygehus Thy-Mors 
 

Koordinator og frivillige  
ved KamillianerGaarden 
Inger Grønhøj, koordinator 
Anne Grethe Heilskov 
Anne Jette H. Kristensen 
Anne Margrethe Rasmussen  
Benedicte Laursen 
Benjamin Toribio  
Benny Kristensen 
Birgit Trolle 

Birthe Pedersen 
Bitten Winther 
Britta Kærsgaard 
Britta Berg-Mortensen 
Ditte Kristensen 
Ebba Nyborg  
Edith Christensen 
Elena Hansen 
Elly Jensen 
Elsemarie Gundtoft 
Esther Jensen 
Gerda Olsen 
Gerda S. Delé Karlsen 
Grete Harding (orlov) 
Grete Lervad Andersen (orlov) 
Grete Iversen 
Gunny Kongsted 
Hanne Klingberg 
Helen Larsen 
Helle Emborg 
Henny Birthe Jensen  
Inga E. Christensen 
Inge Rafn 
Inger Gregersen 
Ingrid Larsen 
Julie Christensen 
Jytte Faldborg 
Karen Kjær  
Karin Schrøder Lund 
Kim Faldborg 
Kirsten Muniz 
Lene Holm Mortensen 
Lis Frostholm 
Lis Nyborg 
Lisbeth Hagerup Jensen 
Margit Christensen 
Mie Holmsberg  
Nete Vogel 
Ninna Nøhr Sørensen (orlov) 
Oda Nielsen 
Per Emborg 
Poul Klingberg 
Sonja Klemmensen 
Stein Michelsen 
Tine B. Andersen  
Ulla Bertelsen 
Vibeke Gundersen 
Viggo Uttrup 
Aage Jensen 
Aase Dyhrman 
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Personalets deltagelse  
i kurser, konferencer og videreuddannelse 
 
05.03.2014 
Bygningen, Vejle 
Årsdag i Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ 
Indsats  
Deltagere: Carol Ann Kiel, souschef/afdelingssygeplejerske. 
Lisbeth Halager, sygeplejerske.  
 
06.03.2014 
ARoS, Aarhus  
Børn og Palliation, Foreningen for Palliativ Indsats 
Deltagere: Grethe L. Andersen, sygeplejerske. Mette Albæk 
Christensen, sygeplejerske. Pia Poulsen, sygeplejerske. Sinne 
Weiss Christensen, social- og sundhedsassistent.  
 
07.03.2014 
Diakonhøjskolen, Højbjerg 
Når indtrykket skal udtrykkes, Dansk Kristelig Sygeplejefor-
ening 
Deltager: Camilla Højgaard, sygeplejerske.  
 
10.03.2014 
Stigsborg Brygge, Nørresundby 
Undgå at mad går i den gale hals, Kost og Ernæringsforbun-
det 
Deltagere: Mette Albæk Christensen, sygeplejerske. Mary 
Larsen, økonoma. Pia Christensen, køkkenassistent. 
 
10.-12.03.2014 
Sct. Maria Hospice Center, Vejle 
Opstartsseminar, Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for 
Palliativ Indsats  
Deltager: Lisbeth Halager, sygeplejerske.  
 
28.03.2014 
Rigshospitalet 
Arbejdsgruppe om depression, Dansk Multidisciplinær Can-
cer Gruppe for Palliativ Indsats  
Deltager: Lisbeth Halager, sygeplejerske.  
 
04.04.2014 
Hospice Vendsyssel, Frederikshavn 
Netværksmøde for musikterapeuter indenfor palliation 
Deltager: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut.  
 

04.-05.04.2014 
Stensgaarden, Houens Odde 
Musik som lindring i den palliative indsats, seminar for fri-
villigkoordinatorer.  
Deltager: Inger Grønhøj, frivilligkoordinator. 
 
30.04.2014 
Svinkløv Badehotel 
Kommunikation med alvorligt syge og døende, Foreningen 
for Palliativ Indsats. 
Deltager: Helle Vinther, sygeplejerske. Liselotte Hegland, 
sygeplejerske.  
 
06.05.2014 
Aalborg Kongres og Kultur Center 
Temadag i Palliation 
Deltagere: Annette Fibiger Hansen, sygeplejerske. Camilla 
Højgaard, sygeplejerske. Carol Ann Kiel, souschef/
afdelingssygeplejerske. Elisabeth Ubbesen, sygeplejerske. 
Jonna Melgaard, sygeplejerske. Karin Nørgaard Olesen, sy-
geplejerske. Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut.  
 
07.05.2014 
Hospice Sønderjylland, Haderslev 
Kommunikationskursus 
Deltager: Jette B. Bjørnes, sekretær. 
 
08.05.2014 
Hospice Sønderjylland, Haderslev 
ERFA møde 
Deltager: Jette B. Bjørnes, sekretær.  
 
21.-23.05.2014 
IDA Mødecenter i København.  
Mod til at møde, 6. Nordiske Hospicekonference. Sankt Lu-
kas Hospice 
Deltagere: Jens Kvist, sygeplejerske. Pia Poulsen, sygeplejer-
ske.  
 
26.-27.08.2014 
PeopleNet, Aarhus 
SharePoint Online for Superbrugere i Office 365 
Deltager: Jette B. Bjørnes, sekretær. 
 
09.09.2014 
Stigsborg Brygge, Nørresundby 
Temamøde om fuldkorn, Kost og Ernæringsforbundet 
Deltagere: Lotte Bach Olsen, køkkenassistent. Mary K. Lar-
sen, økonoma. Pia Christensen, køkkenassistent.  
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15.-17.09.2014 
Svinkløv Badehotel 
Kommunikation med medarbejder, Foreningen for Palliativ 
Indsats 
Deltager: Carol Ann Kiel, souschef/afdelingssygeplejerske.  
 
25.09.2014 
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland, Aalborg 
Regionsmøde, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland 
Deltager: Annette Petersen, sygeplejerske. 
 
25.-26.09.2014  
Severin kursuscenter, Middelfart 
Landskursus, Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker 
Deltagere: Annette Fibiger Hansen, sygeplejerske. Grethe L. 
Andersen, sygeplejerske.  
 
26.-27.09.2014 
Hotel Scandic, Aalborg 
Årlig landsmøde, Dansk Musikterapeutforening  
Deltager: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut.  
 
21.10.2014 
Cromwell, Hvide Hus, Aalborg 
Medlemskommunikation i foreninger 
Deltager: Inger Grønhøj, frivilligkoordinator. 
 
 

Formidling af hospicefilosofien og  
den palliative indsats i Region Nordjylland 
 
06.01.2014 
KamillusCaféen, KamillianerGaarden 
Orientering om det frivillige arbejde samt rundvisning på 
KamillianerGaarden 
33 medlemmer fra Lions Club, Nibe Guldgåsen 
Oplægsholdere: Lene Holm Mortensen, frivillig. Inger Grøn-
høj, frivilligkoordinator. 
 
09.01.2014 
KamillusCaféen, KamillianerGaarden 
Orientering om det frivillige arbejde samt rundvisning på 
KamillianerGaarden  
25 medlemmer af Inner Wheel, Aalborg 
Oplægsholdere: Kirsten Muniz, frivillig. Inger Grønhøj, fri-
villigkoordinator. 
 
13.-15.01.2014 
KamillianerGaarden 
Den palliative indsats i Nordjylland 
28 deltagere 
Oplægsholdere: Kursusleder Lisbeth Halager, sygeplejerske. 
KamillianerGaardens Hospice.  
Gitte Fischer, palliationssygeplejerske, Det Palliative Team. 
 
14.01.2014 
KamillianerGaarden 
Den svære samtale 
28 deltagere 
Oplægsholder: Lisbeth Halager, sygeplejerske.  
 
14.-15.01.2014 
KamillianerGaarden 
Workshop i kommunikation 
14 deltagere 
Oplægsholdere: Lisbeth Halager, sygeplejerske. Grethe L. 
Andersen, sygeplejerske. Ole Raakjær, præst.  
 
14.-15.01.2014 
KamillianerGaarden 
Workshop i neuropædagogik 
33 ansatte fra sygehuse og primærsektor 
Oplægsholder: Mette Albæk Christensen, sygeplejerske.  
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15.01.2014 
KamillianerGaarden 
Information om hospice og det frivillige arbejde 
16 medlemmer af dameklub under  
DANSK BRODER ORDEN, Aalborg 
Oplægsholdere: Carol Ann Kiel, souschef/ 
afdelingssygeplejerske. Kirsten Muniz, frivillig. Nete Vogel, 
frivillig.  
 
16.01. og 28.01.2014 
Hospice Djursland 
Neuropædagogik teori og workshop 
Alle ansatte på Hospice Djursland 
Oplægsholder: Mette Albæk Christensen, sygeplejerske.  
 
30.01.2014 
KamillianerGaarden 
At være menneske og sygeplejerske i livets og dødens hus 
15 deltagere fra Klarup førtidspensionist klub 
Oplægsholder: Mette Albæk Christensen, sygeplejerske.  
 
06.02.2014 
KamillianerGaarden 
Berøring med toner. Om musikterapi på hospice 
Ca. 30 deltagere 
Oplægsholder: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut. 
 
06.02.2014 
Aars Kirkecenter 
Livet på Hospice 
80 deltagere fra Kirkens Dagligstue 
Oplægsholder: Annette Fibiger Hansen, sygeplejerske. 
 
06.-07.02.2014 
KamillianerGaarden 
Den palliative indsats i Nordjylland 
28 deltagere 
Oplægsholdere: Kursusleder Lisbeth Halager, sygeplejerske, 
KamillianerGaardens Hospice. Gitte Fischer, palliationssyge-
plejerske, Det Palliative Team. 
 
10.02.2014 
KamillianerGaarden 
Information om hospice. Inspiration før oprettelse af hospice
-lignende pladser på plejehjem  
2 sygeplejersker fra Jammerbugt Kommune 
Oplægsholder: Carol Ann Kiel,  
souschef/afdelingssygeplejerske.  
 

28.02.2014 
KamillianerGaarden 
Orientering om det frivillige arbejde 
15 lægesekretærelever 
Oplægsholdere: Kirsten Muniz, frivillig. Lis Nyborg, frivil-
lig.  
 
01.03.2014 
KamillianerGaarden 
Information om hospice, vores arbejdsopgaver, døden og den 
dødende 
5 social- og sundhedsassistentelever fra SOSU Nord 
Oplægsholder: Carol Ann Kiel, souschef/ 
afdelingssygeplejerske.  
 
05.03.2014 
Regionshospitalet Randers. 
Neuropædagogisk tilgang til alvorligt syge og døende patien-
ter 
Ca. 35 ansatte i Region Midtjylland 
Oplægsholder: Mette Albæk Christensen, sygeplejerske. 
 
10.03.2014 
KamillianerGaarden 
Orientering om det frivillige arbejde 
24 elever fra 10. klasse, Seminarieskolen, Aalborg 
Oplægsholdere: Lene Holm Mortensen, frivillig. Nete Vogel, 
frivillig.  
 
11.03.2014 
KamillianerGaarden 
Information om hospice i forbindelse med emne arbejde om 
døden 
15 elever fra 8. klasse, Aalborg Kommune 
Oplægsholder: Carol Ann Kiel, souschef/ 
afdelingssygeplejerske.  
 
17.-19.03.2014 
KamillianerGaarden 
Forflytningsworkshop 
Plejepersonalet på KamillianerGaardens Hospice 
Oplægsholdere: Mette Albæk Christensen, sygeplejerske, 
KamillianerGaardens Hospice. Ulla Kjærgaard Ubbesen,  
fysioterapeut, Det Palliative Team. 
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26.03.2014 
Hadsund Menighedscenter 
Orientering om Støtteforeningen Kamillus og det frivillige 
arbejde på hospice 
Deltagere ved generalforsamling i Menighedsrådsforening 
Himmerland 
Oplægsholdere: Lise Lundgreen, formand for Støtteforenin-
gen Kamillus. Lene Holm Mortensen, frivillig. Nete Vogel, 
frivillig.  
 
01.04.2014 
KamillianerGaarden 
Information om hospice, vores arbejdsopgaver, døden og den 
dødende 
5 social- og sundhedsassistentelever fra Vesthimmerlands 
Kommune 
Oplægsholder: Carol Ann Kiel, souschef/ 
afdelingssygeplejerske.  
 
05.05.2014 
Houens Odde 
Frivilligkoordinator træf, foredrag og workshops 
10 deltagere 
Oplægsholder: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut. 
 
07.05.2014 
Sulsted sognegård 
Orientering om det frivillige arbejde 
Ca. 25 deltagere fra Sulsted menighed 
Oplægsholdere: Lene Holm Mortensen, frivillig. Nete Vogel, 
frivillig.  
 
12.05.2014 
KamillusCaféen, KamillianerGaarden 
Orientering om det frivillige arbejde 
23 medlemmer fra Han Herred Y's Men's Club 
Oplægsholdere: Kirsten Muniz, frivillig. Karen Kjær, frivil-
lig.  
 
13.05.2014 
KamillusCaféen, KamillianerGaarden 
Orientering om det frivillige arbejde samt rundvisning på 
KamillianerGaarden 
35 medlemmer fra Aalborg Østre Rotary Klub 
Oplægsholdere: Kirsten Muniz, frivillig. Inger Grønhøj, 
frivilligkoordinator. 
 

20.05.2014 
KamillusCaféen, KamillianerGaarden 
Orientering om det frivillige arbejde samt rundvisning på 
KamillianerGaarden 
25 medarbejdere fra Sygehusapoteket, Region Nordjylland 
Oplægsholdere: Ditte Kristensen, frivillig. Lis Nyborg, frivil-
lig.  
 
31.05.-01.06.2014 
Biella, Italien 
Specialiseringskursus for musikterapi i onkologi 
20 deltagere 
Oplægsholder: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut.  
 
11.06.2014 
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus  
Palliation konference og foredrag om musikterapi 
80 deltagere 
Oplægsholder: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut. 
 
13.06.2014 
KamillianerGaarden 
Interview i forbindelse med projektarbejde 
2 social- og sundhedsassistentelever 
Oplægsholder: Carol Ann Kiel, souschef/ 
afdelingssygeplejerske. 
 
17.06.2014 
KamillianerGaarden 
Musikterapeut Interviewet af Katrine Buus, soc. studerende. 
 
06.08.2014 
KamillianerGaarden 
Information om hospice, vores arbejdsopgaver, døden og den 
dødende 
18 studerende fra University College Nordjylland 
Oplægsholdere: Maja Tram, sygeplejerske (afløser på hospi-
ce). Carol Ann Kiel, souschef/afdelingssygeplejerske. 
 
01.09.-12.09.2014 
KamillianerGaarden 
Studiebesøg af sygeplejerske fra Norge.  
 
04.09.2014 
KamillianerGaarden 
Hospicefilosofien på KamillianerGaardens Hospice 
20 deltager fra Vågekonetjenesten i Thisted 
Oplægsholdere: Anette Agerbæk, hospicechef. Inger Grøn-
høj, frivilligkoordinator.  
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04.09.2014 
KamillianerGaarden 
Psykoedukation om sorgprocesser 
Ca. 35 deltagere 
Oplægsholder: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut.   
 
04.10.2014 
Vejle 
Frivilliges landsseminar, foredrag og workshops 
40 deltagere 
Oplægsholder: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut. 
 
08.10.2014 
KamillianerGaarden. 
Hospicefilosofien på KamillianerGaardens Hospice og det 
frivillige arbejde 
20 deltager fra Ladies Circle, Aabybro 
Oplægsholdere: Anette Agerbæk, hospicechef. Kirsten Mu-
niz, frivillig. Lis Nyborg, frivillig.  
 
21.10.2014 
KamillianerGaarden 
Besøg af forfatter og socialrådgiver Line Thoft Carlsen.  
 
23.10.2014 
KamillianerGaarden 
Besøg af Marie Falk, musikterapeut fra Svanevig Hospice. 
 
29.10.2014 
Serritslev Sognegård 
Livet på hospice 
30 seniorer 
Oplægsholder: Annette Fibiger Hansen, sygeplejerske. 
 
30.10.2014 
Region Midtjylland 
Temadag om musikterapi: Musikterapi mod smerter 
25 deltagere 
Oplægsholder: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut. 
 
01.11.2014 
Virksund Kursuscenter 
Livet på hospice 
12 seniorer 
Oplægsholder: Annette Fibiger Hansen, sygeplejerske. 
 

07.-08.11.2014 
Prag 
Konference om stemmen og spiritualitet 
120 deltagere 
Oplægsholder: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut. 
 
25.11.2014 
KamillianerGaarden 
Aftenmøde for efterlevende 
45 deltagere 
Oplægsholder: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut. 
 
27.11.2014 
KamillusCaféen, KamillianerGaarden 
Orientering om det frivillige arbejde, med særligt fokus på 
ordningen Besøgsven, samt rundvisning på KamillianerGaar-
den 
28 deltagere fra Dansk Kristelig Sygeplejeforening 
Oplægsholdere: Lis Nyborg, frivillig. Nete Vogel, frivillig. 
Inger Grønhøj, frivilligkoordinator. 
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KamillianerGaardens Hospice, Kastetvej 3, 9000 Aalborg 


