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Forord  
Af Anette Agerbæk, hospicechef  

 

Æ 
gtefællen til en tidligere patient rin-

gede til mig for nogle dage siden, og 

hun gav udtryk for, at det havde haft 

meget stor betydning for hende, at 

hun og hendes mand kunne fejre sølvbryllup på 

KamillianerGaarden, mens han var indlagt her. 

Der holdes hver år mange små fester på hospice. I 

2015 er der holdt både bryllup, sølvbryllup og guld-

bryllup. 

I starten af året var vi klar til at udbyde opga-

ven med at ombygge vores nuværende hus fra 12 

til 15 hospicepladser. Umiddelbart inden fik vi en 

henvendelse fra Sct. Mariæ Skole om, at de gerne 

ville købe vores hus, og samtidig arvede hospice 

en betydelig formue fra to forskellige mænd. Plud-

selig gav det ikke længere mening at ombygge 

det gamle hus med pladsmæssige udfordringer til 

følge. Alle i bestyrelsen, alle medarbejdere og frivil-

lige var enige om, at det er bedre at bygge et nyt 

og fremtidssikret KamillianerGaarden i stedet. Hele 

året har vi alle, og især bestyrelsesformanden, ar-

bejdet frem imod at gøre det muligt, og vi håber 

stadig meget på, at det må lykkes. 

Årsberetningen indeholder igen i år mange 

artikler skrevet af ildsjæle med tilknytning til Kamilli-

anerGaarden. Aksel Wehner er det bestyrelses-

medlem, der har været med længst. Han har væ-

ret med, siden arbejdet med at få et hospice i 

Aalborg blev indledt. Han skriver, at der helt fra 

starten var enighed om målsætningen for hospice. 

Det er den, som vi stadig arbejder efter. I artiklen, 

hvor patienten Claus og han kone Inger har taget 

nogle fotos under overskriften: ”Det som har be-

tydning for mig i min hverdag på hospice”, frem-

går det tydeligt, at målsætningen stadig holder, 

og at der arbejdes efter den.  

Både bestyrelsen og alle medarbejdere på Ka-

millianerGaarden deltog i vores temadag: 

”Hospice – ideal og politisk virkelighed”. Sygeple-

jerske Ragnhild Behrend har skrevet en artikel om 

temadagen i årsberetningen, og hun konkluderer: 

”Som afslutning på den interessante temadag blev 

det klart for enhver, at hospice vil bestå”. ”Hospice 

vil også i fremtiden fremstå som et kraftcenter for 

palliation”. 

Tusind tak for det gode og konstruktive samar-

bejde til alle ildsjæle, som på hver jeres måde yder 

en indsats til glæde for patienter og pårørende på 

KamillianerGaarden, Center for Lindrende Be-

handling. 
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En vigtig brik 
Af Mogens Nørgård, bestyrelsesformand 

 

F 
or mig er der ingen tvivl. KamillianerGaar-

den er en vigtig brik i det palliative arbejde i 

vores region, om end der også er andre 

gode tilbud. Det specielle fokus der, er ikke 

blot på patienten men også på de pårørende, 

altså det at tage hånd om hele livssituationen, er 

særdeles vigtigt. Det arbejde gøres godt på vores 

hospice. 

Det er skønt at være formand for et hospice, 

hvor alle faggrupper, frivillige, ledelse og bestyrel-

se, trækker samme vej, og hvor kvalitet og hensy-

net til den enkelte patient er tydeligt fremhersken-

de. 

I årets løb er der blevet arbejdet meget med at 

fremtidssikre vores hospice, hvilket også har bety-

det, at vi har standset udbygning af de 3 pladser, 

som vi skulle udvide med. Årsagen var, at vi fik 

mulighed for at sælge hospice på Kastetvej for i 

stedet at bygge nyt, hvilket ville give rigtig gode 

rammer og muligheder fremadrettet. I skrivende 

stund er planerne uafklarede, idet vi venter på 

”grønt lys” fra Ministeriet. 

Men uanset hvad fremtiden bringer, vil der og-

så i årene fremover være behov for hospice og 

det arbejde, der gøres dér, uanset hvor stedet 

bliver. Derfor glæder det mig også, at hospice 

fortsat har bred opbakning. 
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En lille beretning fra et 

”gammelt” bestyrelses-

medlem 
Af Aksel Wehner, næstformand i bestyrelsen 

 

H 
ospicechef Anette Agerbæk har bedt 

mig skrive lidt til vores årsberetning, fordi 

jeg er det bestyrelsesmedlem, der har 

siddet længst tid i hospicebestyrelsen og 

var med i den første arbejdsgruppe. 

I 1995 kom jeg med i en uformel arbejdsgrup-

pe, hvis formål var at få etableret et hospice i Aal-

borg. Jeg var på dette tidspunkt formand for Dan-

ske Diakoner og fandt, at det var en meget spæn-

dende opgave at få etableret et hospice.  

I arbejdsgruppen var der enighed om, hvad 

man forstår ved et hospice. Man var også enige 

om, at patienter, som blev indlagt på hospice, ikke 

skulle betale for opholdet. Det var derfor nødven-

digt, at både kommunerne og det daværende 

Nordjyllands Amt ville medvirke til betalingen.  

På daværende tidspunkt var der endnu ingen 

lovgivning på området, og arbejdsgruppen mødte 

stor politisk modvilje. Man ville ikke have et 

’dødshospital’. Det er lidt mærkeligt at tænke til-

bage på, da alle nu synes, det er godt, at der er 

hospicepladser, og der sker da også i disse år en 

stor udvikling på området.  

Arbejdsgruppen havde dengang også store 

problemer med at rejse den fornødne kapital, da 

det var arbejdsgruppens ønske at etablere et hos-

pice som en selvejende institution. Ved hjælp af 

diverse fonde lykkedes det imidlertid at rejse den 

fornødne kapital, og i 1997 vedtog Nordjyllands 

Amt etableringen af et hospice som en selvejende 

institution med plads til 12 patienter og et tilknyttet 

palliativt team. Det var nemlig et stort ønske for 

arbejdsgruppen, at der også i bygningen blev 

plads til et palliativt team.  

Der blev etableret en bestyrelse, som blev no-

get større, end arbejdsgruppen egentlig ønskede. 

Det har dog vist sig gennem alle årene, at alle be-

styrelsesmedlemmer har været meget engagere-

de i hospice og i hospicetanken, og den tidligere 

modstand er nu afløst af stor forståelse for hospice 

og det frivillige arbejde, som sker både i og uden-

for KamillianerGaarden.  

Vi har i de forløbne år haft to ledere, Knud Ole 

Pedersen og Anette Agerbæk. De har, sammen 

med et meget dygtigt og engageret personale, 

gjort en stor indsats i det daglige arbejde, godt 

hjulpet af de mange frivillige, som er tilknyttet vores 

hospice. 

I skrivende stund er fremtiden for Kamillianer-

Gaardens Hospice lidt uafklaret, men det er mit 

håb og store ønske, at det vil lykkes at få bygget 

et nyt hospice med plads til Det Palliative Team. 

Det vil være en langt mere fremtidssikret løsning 

end en ombygning af den eksisterende bygning 

på Kastetvej. 

Jeg har altid været glad for at sidde i bestyrel-

sen og oplever, at de tanker, vi havde med et hos-

pice i den første arbejdsgruppe, stadig er gælden-

de. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle for de 

mange gode år, hvor jeg har været med i besty-

relsesarbejdet. 



8 

Det, som har betydning 

for mig i min hverdag her 

på hospice 
Af Lisbeth Halager, udviklingsleder 

 

D 
et er ikke alt, der tæller, som tælles, og 

det er ikke alt, der tælles, som tæller.  

Denne udtalelse af Albert Einstein kalder 

på lidt refleksion i en tid, hvor der er fo-

kus på produktivitet og effektivitet. Til vores statistik 

beregner vi belægningsprocent og tæller antal 

liggedøgn, antal døde og antal overnattende 

pårørende. Det, som tælles her, er ikke nødven-

digvis det, som tæller og som fortæller noget om 

det, som foregår på et hospice eller om det, som 

har betydning for patienterne og de pårørende i 

deres hverdag på hospice.  

I maj måned var der verdenskongres i Køben-

havn, arrangeret af EACP (European Association 

for Palliative Care). De danske hospicer havde en 

stand, der var indrettet som en hospicestue med 

seng, en god stol, blomster og et fjernsyn. Det var 

de fysiske rammer, men hvordan kunne vi vise 

mennesker fra hele verden, hvad et dansk hospice 

er? Det blev til et lille fælles projekt på tværs af de 

19 hospicer i Danmark. På alle hospicer blev en 

patient og dennes pårørende spurgt, om de ville 

tage 10 billeder - ca. 5 hver - af det, som havde 

betydning for dem i deres hverdag på hospice. På 

KamillianerGaardens Hospice bidrog Claus og In-

ger.  

Disse billeder fra de 19 Hospicer i Danmark blev 

vist kontinuerligt på fjernsynet på standen. Billeder-

ne fra det enkelte hospice blev afgrænset af bille-

der af hospicet udefra, samt billede af hospicets 

logo. 
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Billeder og tekst: Claus og Inger  

 

1. Terrassen 
Claus: "Dejligt at kunne køre ud 

på terrassen i godt vejr i køre-

stol." 

 

 

 

 

 

2. Pia og jeg i samtale 
Inger: "Det er dejligt, at man 

som pårørende bliver set og 

hilst på. Der spørges også til, 

hvordan jeg har det, og jeg 

oplever oprigtig interesse i min 

person." 

 

 

3. Veldækket bord 
Inger: "Hver dag bliver der 

dækket pænt op til måltiderne. 

Det er et værdifuldt frirum, at 

kunne sætte sig og nyde ma-

den, møde andre pårørende 

og frivillige medarbejdere." 

 

 

4. Navneskilt 
Inger: "Det første, jeg bemærkede 

på hospice, var navneskiltet ved 

døren. Det er meget personligt, og 

vi oplevede os velkomne. Når besø-

gende til Claus spørger, hvor Claus 

ligger, føles det godt at sige, at der 

er et navneskilt."  

Claus: "Dybest set er det ligegyldigt, 

men det er det ikke alligevel…"  

 

5. Skål med slik 
Inger: "Der stod en lille skål 

med småkager og slik, og 

friske blomster på det lille 

bord, da vi kom. Det er de 

små ting, der tæller - vi følte 

os meget velkomne."  

 

 

6. Terrassen 
Inger: "En helt ny terrasse, 

hvor også patienten kan 

komme ud og mærke luften 

fra sin seng. Det er dejligt 

som pårørende at kunne 

sætte sig udenfor og nyde 

en kop kaffe - og godt vejr." 

 

7. Claus kigger  

ud af vinduet 
Claus: "Der er er dejlig udsigt 

fra min stue ud i den skønne 

have." 

 

 

8. Udsigt til vindues-

karmen fra min seng 
Claus: "Fra min seng kan jeg 

se fotos af mine børn og 

børnebørn i min vindues-

karm." 

 

9. Alarmen 
Claus: "En diskret, mobil 

alarm - ingen snor. Skaber 

tryghed."  
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Indvielse af  

den nye altan 
Af Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut 

F 
orårsregnen faldt blødt og vedholdende, 

og himlen over hospicehaven viste ikke 

tegn på nåde eller samarbejde, da den 

store festdag oprandt. Det blev som næ-

sten alle majdage dette år: gråt, diset og fyldt af 

kølige vinde, som ikke inviterede til udendørs for-

årshygge. Den nye smukke altans brune brædder 

og nydelige komfortable havemøbler glinsede og 

skinnede under de tunge regndråber, med det 

japanske kirsebærtræ i prægtigt lyserødt blomster-

flor som baggrund, og synet måtte nydes indefra. 

Denne tirsdag eftermiddag var ventet med 

glæde og forventning, for den stod i festlighedens 

navn, da den nye altan skulle indvies med invitere-

de gæster, lækkert traktement og levende musik.  

Spisestuen summede af liv, da de cirka 50 fest-

deltagere havde indfundet sig ved de veldække-

de borde, og den store umådeligt lækre kagebuf-

fet blev indtaget. Omtrent halvdelen af de frem-

mødte var personale fra hospice og det palliative 

team. Fjorten frivillige og 4 patienter/pårørende 

var også at skue i de bløde spisestuestole, resten 

var inviterede gæster. Begejstringen var stor, da en 

kvindelig patient smilende og højtideligt klippede 

det røde silkebånd over, og dermed erklærede 

altanen for åben. Hermed åbnedes også patien-

ters, pårørendes, ansattes og frivilliges udvidede 

muligheder for mange gode timer under himlen, i 

luften, med solens kys på vores kinder og tættere 

på haven. Og udførelsen af altanen blev i en tale 

også rost for det smukke design og den elegante 

måde, den naturligt falder ind i og forskønner det 

eksisterende byggeri. 

Æresgæsterne var repræsentanter fra de fon-

de - og private givere - der har doneret midler til 

opførelse af altanen, samt firmaet, der har opført 

altanen:  Uffe Niebuhr, Den Danske Frimurerorden, 

Erik Nedergaard, Hospicefonden Danmark og Ken-

neth Baand Larsen, Dansk Altan ApS. Stemningen 

var munter og hyggelig, og festdagen blev indledt 

med en håbefuld fællessang om den søde milde 

maj, akkompagneret af en til dagen sammensat 

trio, bestående af frivillig Viggo Uttrup (violin), musi-

ker Tine Lilholt, som var i ”praktik” på hospice 

(harpe og fløjte) og musikterapeut Signe Lindstrøm 

(sang, klaver og guitar).  

Musikanterne spillede smukke, rolige og efter-

tænksomme melodier fra den danske sangskat og 

fra keltiske egne. Muntre sommerviser klingede, 

mens snakken gik lystigt blandt de fremmødte. 

Sikken en herlig dag!  
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Den nye altan 

Tine Lilholt, Signe Marie Lindstrøm og Viggo Uttrup 
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I forbifarten 
Af Kirsten Ribberholt Justesen, souschef/afdelingssygeplejerske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg gik ind på din stue, fordi jeg hørte, at du råbte HJÆLP 

Da jeg kom ind, råbte du HJÆLP af dine lungers fulde kraft 

Din mand fortalte, at en anden sygeplejerske var gået ud for at hente medicin til dig 

Du råbte HJÆLP igen, så højt du kunne 

Jeg kærtegnede dit hår og sagde, at jeg kunne høre, at du var i stor nød 

Du så på mig og spurgte, om jeg havde mødt andre med så stort behov for hjælp 

Jeg sagde, at her på hospice så jeg jævnligt mennesker, som havde hårdt brug for hjælp 

Jeg spurgte, om andet end medicin kunne hjælpe dig 

Du vidste det ikke 

Jeg holdt op med at kærtegne dit hår og gav plads for din mand, som nærmede sig sengen 

Din mand kyssede dig så inderligt og længe, at du mistede pusten 

Jeg trak mig tilbage og så din mands tåre ramme din kind 

Jeg skubbede en skammel hen til ham, så han kunne sætte sig hos dig 

Sygeplejersken kom ind med medicinen. 
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De har tilladelse  

til at moppe 
Af Grethe Schärfe, pensioneret sygeplejerske fra 

hospice 

F 
yrre år. Så længe har Irene Hassing pr. marts 

2016 arbejdet som rengøringsassistent. I alle 

årene har hun været ansat under Aalborg 

Sygehus’ ledelse - siden 1999 med sit virke 

på KamillianerGaarden. 

Jeg møder Irene sammen med hendes kollega, 

Lene Nielsen, på Skype til en snak om, hvordan de 

oplever at arbejde på KamillianerGaarden i almin-

delighed, og i særdeleshed hvordan Irene har det 

med at have arbejdet fyrre år i rengøringsbran-

chen. 

Hun har fra barnsben været vant til at rubbe 

neglene - voksede op som den yngste af to døtre 

på et lille husmandssted. ”Så det var med at kom-

me ud at malke, hakke roer, og hvad der ellers 

hører til livet på et husmandssted, ” fortæller hun.  

At hun var vant til at bestille noget, kom hende 

til gode, da hun begyndte at gøre rent på sygehu-

set. ”Da jeg startede for 40 år siden, lå vi på knæ 

på to gulvklude og skurede gangene, når der skul-

le gøres hovedrent. Bagefter lakerede vi gulvene 

og kravlede op på stiger for at pudse vinduerne”. 

 

Har du aldrig ønsket et andet job? 

”Nej. I 70’erne blev det moderne i rengørings-

branchen at blive uddannet som sygehjælpere. 

Men det skulle jeg ikke. Jeg sagde: Jeg skal gøre 

rent. Det er det, jeg gerne vil! Jeg elsker at gøre 

rent. Og jeg elsker at arbejde! ” 

Trods de mange års slid er jubilaren i god, fysisk 

form. At der er fire år, til hun kan gå på pension, 

afskrækker hende ikke. ”Det har været 40 gode år. 

Jeg har fået en dejlig mand, to børn og fire børne-

børn. Og så er jeg en heldig vinder af en god ar-

bejdsplads. Hvis helbredet holder, bliver jeg ved. Vi 

må se… Hvis man skal være ansat på sygehuset i 

2020, skal man uddannes til rengøringstekniker. Det 

skal Lene her til januar 2016. Jeg vil komme til at 

savne hende, når hun skal på kursus”. 

Lene Nielsen har arbejdet i rengøringsbranchen 

siden 2003, i begyndelsen i privat regi. Hun kom på 

KamillianerGaarden i 2010, da hun var blevet an-

sat på sygehuset som teamsupport (afløser) og 

blev fastansat på KamillianerGaarden i 2012. For-

uden Irene og Lene, som begge er fuldtidsansatte, 

arbejder Yupin Poulsen i rengøringen på deltid. 

 

Hvordan var det for dig at begynde her, Lene? 

”Som afløser blev jeg oplært af Irene. Fra første 

dag blev jeg helt overbevist om, at hvis der blev 

en fast stilling ledig her, ville jeg have den. For om-

gangstonen og det kollegiale er helt unik her. Jeg 

har været på mange forskellige afdelinger, så jeg 

har noget at sammenligne med. Man har en indle-

velsesevne, en…. (hun leder efter ordene) en for-

ståelse for hinanden her, som ingen andre steder. 

Jeg kunne ønske for mine kolleger, at de kunne 

opleve en arbejdsplads på det niveau. Jeg tror 
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ikke, der er ret mange steder, man får sådan en 

anerkendelse for sit arbejde, som man gør her… 

Irene og jeg har et utroligt godt forhold. De andre 

siger, vi er lidt småtossede. ”Og vi er de eneste, 

der har tilladelse til at moppe!” kommer det fra 

Irene. 

 

Mobber I så hinanden?  

Lene: ”Vi kan sagtens joke lidt. For eksempel 

har Irene aldrig glemt det med at kravle rundt på 

gulvet og op på stiger. Her i huset har vi kravlenis-

ser hele året rundt! Det er nogle gange ret slemt”. 

Irene: ”Nåh, det er nu ikke så slemt. Vi er vist 

lige gode om det. Vi har nogle uskrevne regler. Vi 

behøver ikke fortælle hinanden alt. Nog-

le siger, at vi lyder, som vi har været gift i 

25 år. Det tager vi som et kompliment”. 

 

Mobber I andre? 

Irene: ”Skal vi fortælle det”?  Og så kom-

mer det: ”Der er nogle af sygeplejersker-

ne, som er taknemlige ofre. Dem er vi 

gode til at spotte. Vi driller lidt”. 

 

Kan I give et eksempel? 

Irene: ”Kristian slog sin arm. Så fandt vi en 

ble, så han fik armen bundet op”. ”Vi 

forsøgte bare at hjælpe ham”, griner de 

to drillepinde.  

 

Så må det være i orden at kalde jer 

”mobbedamer”? 

”Det er i orden. Så længe I ikke kalder os 

rengøringskoner eller rengøringsdamer. 

Det får vi knopper af. Så hellere ’cand. 

Klud & Klask’”, fortsætter hun og får os 

andre til at le med.  

 

Hvad er det, der gør hospice til en god 

arbejdsplads? 

Irene: ”At det er et lille sted. Vi oplever 

mere tværfagligt samarbejde her. Ren-

gøringspersonalet er mere en del af huset her. Vi 

kommer jo ind til patienterne hver dag. Somme 

tider fortæller de os noget, som vi kan fortælle sy-

geplejerskerne. Det er dejligt, at vi kan få lov til at 

blive brugt. Vi får lidt morgenrapport hver dag, 

inden vi skal ind til patienterne”. 

 

Hvorfor gør I det? 

Irene: ”Det er fordi, vi er interesserede i at være 

forberedte på, hvad der møder os, når vi åbner 

døren, f.eks.om patienten er døende, eller om der 

er mange pårørende. Man kan også godt blive 

forskrækket, hvis man ikke er forberedt på, at en 

patient har et åbent sår eller kræft i ansigtet”. 

Irene Hassing og Lene Nielsen  
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slukket. Ikke alene forstår de sig på godmodig 

mobning af kolleger. De mopper også gulve og 

gør rent med en gejst og faglig stolthed, man skal 

lede længe efter. Og med omtanke på dem, de 

gør det for, patienterne.  

 

Hatten af for ”moppedamer” af deres kaliber! 

Den morgenrapport betyder så meget for ren-

gøringsassistenterne, at de som regel stiller på ar-

bejde kl. 5.30 - en halv time før deres faktiske ar-

bejdstid begynder - for at få rapport fra nattevag-

terne. Det sker for egen regning. ”Det er jo i vores 

egen interesse”, forklarer Irene.  

 

Har I slet ikke noget negativt at sige om jeres ar-

bejdsplads? 

For første gang bliver de ellers så slagfærdige 

kvinder tavse. Efter en lang pause kommer det fra 

Irene: ”Jeg er glad for at komme på arbejde hver 

dag. Og hvis vi har noget at brokke os over, kan vi 

jo bare sige det til sygeplejerskerne. De får det at 

vide, hvis der er noget. Men det er her i huset som i 

livet i almindelighed, at der er sorger og glæder. 

Det er ikke en dans på roser hver dag. Vi kommer 

jo til at lære patienter og pårørende at kende. Og 

ind imellem kommer man også til at tude her. Vi er 

jo kun mennesker”. 

Ja, men sikke da nogle usædvanlige menne-

sker, tænker jeg efter, at Skype-forbindelsen er 
Irene Hassing og Yupin Poulsen  
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Vil du elske og ære - om 

ritualer i dødens nærhed 
Af Ole Raakjær, hospicepræst 

D 
et spørgsmål bliver som regel stillet i en 

kirke fyldt af forventningsfyldte og fest-

klædte mennesker, hvor to besegler 

den fremtid, de håber og regner med at 

skulle dele med hinanden. Spørgsmålet har, trods 

ordenes umiddelbare alvor, et skær af lys og lykke, 

af munterhed og opstemthed over sig. Men lyder 

det samme spørgsmål på hospice, hvor den ene 

af parterne er døende, er der anderledes mørke 

skyer i horisonten. Bryllup på hospice. Det er så 

store modsætninger, at vi knap kan rumme dem: 

Det lyse og det mørke. Glæden og sorgen. Livet 

og døden.  

”Vi skal jo alle sammen dø”, kan vi tankeløst 

udbryde, og så leve videre, som om det egentlig 

kun er noget, der sker for de andre. Men den illusi-

on lader sig ikke længere opretholde, når man 

ved, at man inden for en overskuelig tid skal tage 

afsked med den, man elsker. Nogen kunne måske 

fristes til at tænke, at det løfte er let at afgive, når 

tiden er knap. Så lover man ikke for meget. Andre 

kunne spørge, hvad det overhovedet skal til for, at 

gifte sig der i dødens forgård? Hvad nytter det? 

Hvorfor dog udsætte sig selv og hinanden for det 

ja, der tidsmæssig har så kort en horisont? Lever og 

dør man ikke lige så godt uden? Men de har aldrig 

oplevet det fortættede og dybt meningsfulde rum, 

vielsesritualets ord skaber.  For her går det op for 

en, at sorgen og glæden ligger lige ved siden af 

hinanden. At de på en måde er gjort af det sam-

me stof. For både når hjertet hopper af glæde, og 

når det bløder, så er det kærligheden, den inder-

ste magt i tilværelsen, vi mærker virke. Sorgen er 

altid kærlighedens pris. Det koster at være glad for 

livet og vide, at man en dag må sige farvel til det 

hele. Det koster at elske, at knytte bånd. Men pri-

sen for at vælge kærligheden fra, prisen for ikke at 

være glad for livet, for ikke at elske, fordi det gør 

for ondt at miste, er endnu større. For så er det livet 

selv, vi mister. Den kærlighed, vi har fået del i, kan 

vi aldrig miste. Ikke engang døden kan tage den 

fra os.  

Men vielser er ikke det eneste ritual, som hospi-

ce lægger stuer til. Der var manden, der aldrig 

blev døbt som spæd, men for hvem det der, på 

kanten af livet, blev vigtigt at høre dåbsritualets 

ord om, at døden ikke kan skille os fra Guds kærlig-

hed, ja at værdighed ikke er en færdighed, men 

er noget, vi som Guds børn skænkes kvit og frit. 

Der var den døende gamle kone, hvis højeste 

ønske var at kunne deltage i sit lille oldebarns dåb 

og blive bekræftet i, at slægt skal følge slægters 

gang, men som ikke længere havde kræfter til at 

komme i kirken.  

Der var den unge pige, for hvem det gjorde en 

afgørende forskel at blive konfirmeret og høre or-

dene ”Han styrke dig i sin tro og give dig håb, han 
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velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed alle di-

ne dage”, mens far stadig kunne være med på en 

lytter der i hospitalsengen. 

Det er gudstjenestes ritual, som understreger alt 

det, vi mennesker er fælles om: sårbarheden, fejl-

barligheden, længslen efter kærligheden og dø-

deligheden. 

Der er de mange helt ”almindelige” samtaler 

med patienter og pårørende, som ikke sjældent 

slutter med det fadervor og en velsignelse. Mange 

har bedt fadervor under dynen hver eneste aften 

hele deres liv.  

Og der er bønnen og velsignelsen ved dødsle-

jet eller ved udsyngningen, hvor vi i fællesskab 

lægger det, vi ikke selv har magt over, i Guds 

hånd.  

Når man er afmægtig, og ordene ikke forslår, 

skaber ritualerne ofte ”orden” og ro. Et ritual er en 

symbolhandling, og grundbetydningen af  "sym-

bol" er at føre sammen, skabe helhed. Det mod-

satte af symbol er ”diabol”, som betyder at rive fra 

hinanden. Det diabolske splitter virkeligheden og 

skaber kaos. Behovet for sammenhængsskabende 

symboler er især påtrængende i dødens nærhed. 

I symbolet sker en slags frigørelse fra de diabolske 

kræfter, som truer med at slå tilværelsen i stykker. 

Det, at se og tolke livets modsætningsforhold 

gennem symboler, kan bidrage til etablering af 

mening i det meningsløse og give sprog til en 

glæde, en sorg, en angst eller en fortvivlelse, vi 

ellers ingen fyldestgørende ord har for. Ritualer kan 

være mere virksomme end mange dialoger. Det, 

vi har nærmet os i samtalen og søgt at komme til 

rette med, bliver gennem ritualets ord til en tiltale. 

Der skabes et ”helligt” rum, som bærer, berører og 

bevæger på andre og mere fundamentale 

måder, end samtalen alene gør. En har kaldt 

ritualet for en symbolsk dialog med Gud. Det 

knytter sig til det ekstraordinære, et ”hul i himlen”, 

hvor man træder ud af sin egen verden og ser 

glimt af det hellige eller af Gud i det frygtelige, der 

sker.  På den måde lægger ritualet form til noget 

ellers kaotisk, og dets sprog bidrager til at værne 

os imod at blive knust under begivenhedernes tryk. 

I ritualets ”rum” skal vi ikke bære os selv, men 

bliver båret af noget der er større, af Gud. Det kan 

være en stor aflastning på kanten af livet, og må-

ske også så mange andre steder?  
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Når bedstefar  

kommer i Himlen 
Af Ditte-Theresa Rasch, frivillig 

J 
eg stod i det store vinduesparti og betragte-

de den smukke hospicehave. Det var en af 

de dage, hvor sneen dalede smukt ned. 

Jeg kan huske, at jeg sendte de frivillige 

havefolk en ekstra tanke for deres imponerende 

arbejde ude i kulden. I stuen var som sædvanligt 

hygget med levende lys, og den naturlige stilhed 

gav mig en følelse af ro.  

To småfnisende piger kom valsende hen imod 

mig - hånd i hånd. Deres lange, flotte hår flagrede 

i vinden, og de nynnede i kor en velkendt børne-

melodi. Helt tillidsfuldt ramte ordene mig fra den 

ene pige: ”Er du også syg”? Hun så lidt spørgende 

på mig, og inden jeg nåede at svare hende, fortal-

te hun, at deres bedstefar snart skulle dø, men at 

han heldigvis kom op i Himlen. 

Jeg fandt en sodavand til dem hver, og sam-

men poppede vi en pose popcorn, hvorefter vi gik 

ned i legerummet og fandt nogle af bamserne 

frem. Pigerne forestillede sig, at en af dem var de-

res bedstefar, så den skulle plejes og have mange 

kys.  

Det var unikt at overvære pigernes samtale 

med hinanden. Snakken faldt hurtigt på, hvad de-

res bedstefar ville lave, når han kom op i Himlen. 

Den ene pige troede, at han ville blive en trylle-

kunstner, mens den anden pige var sikker på, at 

han ville blive til en sommerfugl. Pigernes forestilling 

fik et stort smil frem hos mig, for det fik mig til at 

tænke på, at deres bud jo må siges at være lige 

så godt som mit eget - og alle andres. 

Til sidst fandt vi et viskestykke i køkkenet og 

brugte det som dyne til bamsen. Nu skulle vi synge 

en lille sang, for bedstefar var blevet træt og skulle 

sove.  
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Udviklingsarbejde på 

hospice 
Af Lisbeth Halager, udviklingsleder 

 

J 
eg glæder mig meget til at se, hvad 2015 

bringer. 

Det skrev jeg i årsberetningen sidste år på 

min anden arbejdsdag som udviklingsleder, 

og det har været et spændende og udfordrende 

år for mig. Jeg har haft mange opgaver og har 

valgt at beskrive et par af opgaverne mere fyl-

destgørende. 

En fast bestanddel af mit arbejde er at være 

med til at udarbejde, revidere og implementere 

kliniske retningslinjer.  Når vi arbejder med kliniske 

retningslinjer på hospice, er kutymen, at der ned-

sættes en gruppe, som arbejder med emnet. Den 

indhenter information om emnet og udarbejder 

retningslinjer. Siden bliver retningslinjen gennemgå-

et og vedtaget på et personalemøde og måske, 

hvis det er en stor ændring af procedurer, gen-

nemarbejdet på en fagaften.  

DMCG-PAL (Dansk Multidisciplinær Cancer 

Gruppe - for Palliativ Indsats) er tovholder på udar-

bejdelse af nationale kliniske retningslinjer inden for 

det palliative felt. ”Klinisk retningslinje om interven-

tioner, der støtter voksne pårørende til kræftpati-

enter i palliativt forløb”, er den kliniske retningslinje, 

som vi har arbejdet mest med i 2015. Ikke fordi ret-

ningslinjen medfører epokegørende ændringer i 

vores samarbejde med pårørende, men det er 

rigtig svært at ændre vaner, og det er svært at nå 

alle i en personalegruppe, som arbejder i skiftende 

vagter. Pårørende har altid været en selvstændig 

målgruppe for arbejdet på hospice. Det nye er, at 

vi skal tilbyde nærmeste pårørende (patienten 

definerer, hvem det er) en samtale uden for stuen, 

om hvordan vedkommende har det. Vi har udar-

bejdet en pjece til de pårørende, hvor blandt an-

det tilbuddet om samtale er nævnt.  

Vi har arbejdet mere målrettet med implemen-

tering, end vi tidligere har gjort. Hver gang vi i no-

vember og december har modtaget nye patien-

ter, har afdelingssygeplejersken eller jeg henledt 

opmærksomheden på den nye kliniske retningslin-

je om støtte til voksne pårørende og forklaret, hvil-

ke ændringer den medfører i kontakten med pårø-

rende.  

I retningslinjerne er der også en monitorering, et 

mål for i hvilket omfang vi skal bruge retningslinjen, 

for at vi har levet op til målsætningen. I dette til-

fælde er målet, at pårørende til 90 % af patienter-

ne har fået tilbudt en samtale med fokus på, hvor-

dan de har det. Ifølge dokumentationen har vi ikke 

helt nået målsætningen. Pårørende til 26 af 33 ind-

lagte patienter (85,8 %) har ifølge sygeplejeplaner-

ne fået tilbudt en samtale om, hvordan de har 

det. Der kan være fejl i dokumentationen, og 2 af 

de indlagte havde ikke nogle nære pårørende, 

som kom på hospice, så indsatsen med implemen-

teringen har båret frugt. Implementeringen er en 

svær og overset proces. Det er svært at indarbej-

de nye rutiner i opgaver, som kun varetages få 

gange om måneden. 

På hospice har vi en del informationspjecer, 

som vi udleverer i forskellige situationer. Vi har ikke 

haft en fast skabelon for, hvordan vores pjecer skal 

se ud. Jeg har sammen med sygeplejerske Helle 

Vinther udarbejdet et forslag til udformning af pje-

cer, så de nu bliver lavet efter samme skabelon. 

Illustrationerne i pjecerne er billeder fra haven, fo-

tograferet af Bjarne Pedersen.  

I årets løb har vi, ud over pjecen til pårørende, 

også udarbejdet pjecen ”Den sidste tid – når dø-

den nærmer sig”. Pjecen beskriver de fysiske og 

psykiske ændringer, der ofte sker, når døden nær-

mer sig. Døden er ikke en del af hverdagslivet i 

Danmark, og mange har ikke kendskab til de for-

andringer, der kan ske med krop og sjæl de sidste 

levedage. Pjecen er et supplement til de samtaler, 

vi til stadighed har med pårørende.  

Det har været et spændende år med mange 

udfordringer for mig, jeg er meget glad for mit ar-

bejdsområde. 



20 

Hospice – ideal  

og politisk virkelighed 
Af Ragnhild Behrendt, sygeplejerske 

 

S 
om altid, når der kaldes til temadag arran-

geret af hospice og Det Palliative Team, 

møder man op med store forventninger til 

dagen.  

Temadagen med overskriften: ”Hospice - ideal 

og politisk virkelighed” blev afholdt den 14. januar 

2015 i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Dagen 

startede med stor morgencomplet i foyeren. Da vi 

alle havde fået, hvad vi kunne drikke og spise, og i 

øvrigt også havde fået talt med kolleger, gik vi 

forventningsfulde ind til en dag, fyldt med given-

de, belærende, oplysende og ikke mindst meget 

interessante temaer. 

Dagen startede med en kort velkomst af for-

mand for bestyrelsen, Mogens Nørgård. ”Er der et 

korn mere at finde?”, var hans indledende kom-

mentar. Han håbede på, at vi i løbet af dagen 

ville få idéer og inspiration til netop at ”finde et 

korn mere”, og han betegnede i øvrigt Kamillia-

nerGaarden som et af ”de fremmeste hospicer i 

Danmark”. 

Derefter præsenterede Karen Marie Dalgaard, 

sygeplejerske, forsker, ph.d. og cand. scient. soc. 

sit oplæg, med afsæt i hospice fra den spæde 

start, filosofien bag, samt de udfordringer, både 

menneskelige og politiske, som hospices udvikling 

har været underlagt igennem tiden. Karen Marie 

Dalgaard er i øvrigt i gang med at udarbejde et 

projekt om ”Aalborgmodellen”, hvori hun, ved 

hjælp af interviews med henholdsvis plejepersona-

let på KamillianerGaarden og medarbejdere i Det 

Palliative Team og gennem observationsstudier, vil 

evaluere betydningen af, at Det Palliative Team 

og hospice fysisk hører til samme sted. 

Den næste oplægsholder var Birte Markfoged, 

leder af Hospice Limfjord, Skive. Hendes master-

projekt bærer titlen: ”Stærekasser eller gøgere-

der”. Med udgangspunkt i dette projekt talte hun 

om vores organisationsidentitet og om, hvor vigtigt 

det er at betragte hospice som en holdning og 

ikke bare en fysisk ramme. Hun påpegede, at det 

er meget vigtigt, at vi står ved vores særegenhed 

og tør sige til og fra, med baggrund i vores sunde 

fornuft. Endvidere fremhævede hun vigtigheden 

af at turde tale om døden, samt at holde fast i 

vores fornemmeste opgave, nemlig at pleje og 

lindre vores alvorligt syge og døende medmenne-

sker. 

Den sidste foredragsholder var antropolog Nan-

na Hauge Kristensen. Hendes kandidatprojekt, 

”Hvordan former og håndterer personalet døden 

på hospice? ” blev udfærdiget efter feltarbejde 

på et hospice, hvor hun observerede og interview-

ede personale og patienter. Hun observerede 

bl.a., hvordan plejepersonalet veksler mellem nær-

hed og distance, og hvordan man i plejesituatio-

ner både kan tilbyde sig selv som en vare og som 

en gave, afhængig af hvilket overskud man har. 
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Hun fandt også ud af, at palliation kan have flere 

stemmer. I palliation anvender man såvel medicin 

som fysisk nærvær og kommunikation. Hvis modta-

geren af medicinen ikke indvilger i at få det, må 

plejepersonalet være sammen med patienten i 

magtesløsheden. Denne magtesløshed, mener 

Nanna Hauge Kristensen, er vi gode til at mestre i 

det palliative felt.  

Som afslutning på den interessante temadag 

blev det klart for enhver, at hospice vil bestå. Det 

skal være adskilt fra - men i løbende dialog med - 

sygehuset. Det er vigtigt, at vi hele tiden gennem-

tænker egen praksis og bevarer evnen til selvre-

fleksion. Hospice vil også i fremtiden fremstå som et 

kraftcenter for palliation. 

Nanna Hauge Kristensen, Birte Markfoged og Karen Marie Dalgaard. Foto: Lisbeth Halager 
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Hospicehaven  

er fuld af liv 
Af Inger Grønhøj, frivilligkoordinator  

& Lisbeth Halager, udviklingsleder 

 

H 
ospicehaven er en lille oase omgivet af 

høje bygninger. Mange bliver overraske-

de over den ro, der er i haven, skønt den 

har adgang direkte til Kastetvej. I juni må-

ned 2015 var der i Nordjyske en artikel, som i tekst 

og billeder fortalte om hospicehaven. Haven bliver 

passet af 7-8 frivillige, som har skabt en blomsterrig 

have med stauder og roser. Blomsterne bliver flit-

tigt plukket til pynt og glæde inden døre på hospi-

ce. Et år havde vi plukket så mange roser, at en 

gartner undrede sig over, at vi havde klippet dem 

ned allerede i november. Mange patienter og 

pårørende nyder at se ud i haven, eller at være i 

haven.  

Haven er dejlig, men det er ikke alle indlagte, 

der har lyst eller overskud til at komme ud i den. Så 

opstod ideen med at tage haven inden døre, i 

form af billeder af årets gang i hospicehaven.  

I artiklen i Nordjyske efterlyste vi amatørfotogra-

fer, som havde lyst til at fotografere haven gen-

nem et år. Vi lavede aftale med to, som ville afbil-

lede haven på forskellig vis. Bjarne Pedersen tager 

billeder af haven en gang månedlig, så billederne 

afspejler årets gang i haven – også med forskelligt 

vejrlig.  

Jeppe Rahbek digitaliserer haven – tager vi-

deosekvenser med lydoptagelser. Lyden er mest 

rislen fra vandkunsten, da der ikke er så meget 

fuglesang i haven. Fuglelivet afslører, at det er en 

byhave. Mågeskrig og kragers ”kra” er hyppige 

lydkulisser, og mursejleren, som har rede under 

taget, skriger hvert år sommeren ind. 

Vi forestiller os, at fotografierne kan bruges som 

illustration i vores pjecer, samt at vi kan få lavet 

fotostater af nogle af billederne, som udsmykning 

til stuerne. Den digitaliserede have kan vises på 

fjernsyn i opholdsstuen og på stuerne.  
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Digitalisering af  

KamillianerGaardens  

have 
Af Jeppe Rahbek 

J 
eg er stor fan af digitalisering. Ikke digitalise-

ring som et fyord, men en digitalisering som 

omfavner mennesker. Til dagligt driver jeg 

min egen virksomhed, som hjælper virksom-

heder med at skabe værdi gennem video.  

Da KamillianerGaardens Hospice i juni måned - 

i en artikel i Nordjyske - efterlyste fotografer, der 

ville tage billeder af årets gang i hospicehaven, 

bed jeg på. Heldigvis bed de tilbage, og vi udvik-

lede et koncept i fællesskab. Jeg har ingen kom-

petencer inden for blomster, haver og grønne ting 

- jeg har nok ligefrem minus-kompetencer. Men 

jeg øjnede alligevel en mulighed for, at vi sammen 

kunne skabe noget reelt, hvor jeg så eventuelt 

samtidig kunne lære lidt om KamillianerGaardens 

tilgang til haven og livet. Dette symboliserer haven 

på sin vis meget godt. 

Haven på hospice er et omdrejningspunkt i jag-

ten på gode stunder. Når patienterne bliver for 

svage til at komme ud, går de glip af vigtige ele-

menter af det gode liv. Ikke blot det gode liv, men 

også fornemmelsen for, at verden udenfor stadig 

eksisterer, og at der endnu er positive oplevelser 

tilbage at jagte. Det er ikke de store ting i livet, 

nærmere de små glæder, som man ønsker at sæt-

te fokus på. Det er ingen hemmelighed, at det at 

være indlagt på hospice eller være pårørende til 

en patient, er ufatteligt hårdt for ens forståelse af 

livet, ligesom de uundgåeligheder der følger i køl-

vandet. 

Derfor har jeg startet et samarbejde med Kamil-

lianerGaardens Hospice, hvor vi ønsker at føre ha-

ven ind i stuerne. Her kan den fungere som et di-

rekte medie til underholdning eller som stemnings-

skaber. Der udarbejdes flere forskellige videoer, 

som giver patienter og pårørende et indblik i ver-

denen udenfor - eksempelvis årstidernes skiften, 

regnvejr og solskin, sne, efterår og forår. 

Jeg glæder mig til at vise konceptet frem og 

håber, at I vil tage godt imod det. 
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Mary Larsen 
Tidligere køkkenleder, nu efterlønner 

Af Hanne og Poul Klingberg, frivillige 

 

H 
anne og jeg, der bor tæt ved Grindsted, 

havde besluttet os for at besøge Mary 

Larsen for at interviewe hende om hen-

des 16 år som køkkenleder på hospice. 

Straks vi ankom, blev vi bænket omkring det runde 

bord i hendes køkken. I de næste par timer blev vi 

beværtet med kaffe og alskens godt fra hendes 

gemmer, alt imens en munter stemning og megen 

snak udfoldede sig. 

Det stod næsten skrevet i stjernerne, at Mary i 

sit arbejdsliv skulle komme til at beskæftige sig 

med mad. Økonomaen på Brønderslev Sygehus 

så allerede hendes talent, da hun var 14 år gam-

mel og var i praktik i sygehusets køkken. Det lykke-

des dog ikke for økonomaen at overtale Mary til at 

blive ansat. Hun skulle først færdiggøre sin skole-

gang. 

Da Mary mange år senere i sit liv så en annon-

ce i avisen, hvor de søgte en køkkenleder på hos-

pice, var hun klar over, at hun måtte forberede sig 

grundigt for at være sikker på at komme i betragt-

ning. Så det gjorde Mary, og hun fik stillingen. Efter-

følgende har Mary ikke et sekund fortrudt sin 

handling. Hun var med helt fra starten og var, før 

de første patienter ankom, med til at planlægge 

driften af hospice og hospicekøkkenet i detaljer. 

Det er meget vigtigt for køkkenet hele tiden at 

være i bedst mulig dialog med patienterne. Det 

sker ved, at Mary eller en medarbejder fra køkke-

net hver morgen besøger den enkelte stue, for at 

høre om patienterne denne dag har særlige øn-

sker til maden. Hvis de har det, gør køkkenet alt 

hvad der står i deres magt for at opfylde ønsket. 

Det kan f.eks. være et ønske om at få serveret jule-

mad, inklusiv risalamande, i november måned, 

såfremt patienten måske ikke tror, hun når at holde 

juleaften. 

Mary siger, at hendes store øjeblikke på arbej-

det var, når samspillet mellem patient, køkken og 

plejepersonale fungerede optimalt. I det hele ta-

get er maden et meget vigtigt indslag i patienter-

nes dagligdag på hospice, da der er mange gode 

minder forbundet med mad. Ikke mindst for oppe-

gående patienter, som også kan få gode og vigti-

ge stunder ved middagsbordet sammen med de-

res nærmeste. Så kan det godt trække ud med at 

komme tilbage på stuen igen. Pårørende er også 

en vigtig gruppe for køkkenet at servicere. Det er 

der mange, der kan skrive under på, inklusive un-

dertegnede. 

De viste fotos er fra Marys afskedsreception 

den 31. august 2015. Det blev en smuk overgang 

fra et travlt liv til et liv som efterlønner. Det skal be-

mærkes, at Marys beslutning om at stoppe ikke 

blev truffet uden grundig overvejelse. Det tog to år 

at træffe beslutningen. Det var ikke let for Mary at 

slippe det for hende særdeles meningsfulde arbej-

de på hospice. Der har ikke været én morgen-

stund, hvor Mary ikke har haft lyst til at tage af sted 

på arbejde. Men, som Mary nu siger, det har trods 

alt også været et hårdt liv, de mange år på ar-

bejdsmarkedet. Så nu har Mary fået mulighed for 

at nyde friheden som efterlønner sammen med sin 

mand Lasse, og være mere i kontakt med sine 

børn og sit barnebarn. Ligesom der nu er blevet 

mere tid til henkogning og syltning. Mary har ingen 

planer om helt at slippe madlavningen. Det tror vi, 

at Lasse er glad for. 



25 Marys afskedsreception 
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At mindes i  

hospicehaven 
Af Lis Nyborg, frivillig 

 

J 
eg havde en 

sommerdag en 

eftermiddags-

vagt på hospice 

og gik en runde i ha-

ven, hvor flere patien-

ter og deres pårørende 

nød blomsterne og 

solen. 

På en bænk sad en 

mand med sin søn på 

ca. otte år, de små-

snakkede, og drengen 

spiste en is. 

Jeg tilbød faderen en kop kaffe, han takkede 

nej og fortalte, at han og sønnen blot ville sidde 

en stund i haven og mindes den forrige sommer, 

hvor drengens farfar havde været indlagt på hos-

pice, og de sammen med ham havde siddet i 

haven. 

 

De sidste tanker 
Af Ditte-Theresa Rasch, frivillig 

 

J 
eg mangler kun at skrive det sidste brev - 

fremstammede hun. Ordene kom fra en flot, 

veltalende og yderst tænksom patient. Vi 

sad ved bordet i opholdsstuen, og foran os 

stod der to kopper varm kaffe. Hun havde brug for 

en tænkepause fra skri-

veriet. ”Men det er og-

så det sværeste”, fort-

satte hun. Hendes ryn-

ker omkring øjnene og 

hendes grå stænk i 

håret klædte hende, 

og hver gang vi fik 

øjenkontakt, tog hun 

pusten fra mig.  

Hun sad i sin kørestol 

med et varmt tæppe 

om sine ben, og om 

halsen bar hun et 

smukt silkesjal, der sikkert havde kostet en formue. 

Jeg blev hurtigt klar over, at de sidste tanker, der 

skulle foreviges på papiret, var til hendes datter. 

 Jeg fulgte omhyggeligt med i hendes tilbage-

blik på livet, og det stod klart for mig, at hun alle 

dage havde levet livet til fulde. Jeg hørte om hen-

des familie, tidligere rejser og generelt bare om 

hyggelige oplevelser med de nærmeste. Minderne 

fik hende til at blive lidt stille, men pludselig sagde 

hun: ”Jeg har haft et godt liv, og jeg er klar til min 

sidste rejse. De venter på mig på den anden side”.   

Hendes træthed var til at føle på, og da hun 

brød op, undskyldte hun det med, at hun havde et 

vigtigt brev, der skulle færdiggøres. Hendes sidste 

ord vil følge med mig resten af mit liv: ”Lad være 

med at fokusere på livet efter døden, fokuser i ste-

det på det liv, der er inden”.  

Når man er frivillig på hospice, så handler det 

om at give en del af sig selv. Men en oplevelse 

som denne er et godt eksempel på, at man tit og 

ofte får meget mere igen. 
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Ny køkkenleder  

på hospice 
Af Hanne Nørgaard, køkkenleder 

D 
en 3. august 2015 var min første arbejds-

dag som køkkenleder på Kamillianer-

Gaarden. 

Efter 19 år på efterskole, hvor jeg lavede 

mad til sultne unge mennesker med et langt liv 

foran sig, så er det anderledes at lave mad til 

småtspisende patienter med en kort levetid tilba-

ge. Jeg trængte til at prøve noget nyt, og jeg ny-

der dagligt at blive udfordret både fagligt og per-

sonligt. 

Da jeg læste om stillingen på hospice, var jeg 

ikke i tvivl om, at mit omsorgsgen ville passe per-

fekt til denne stilling. Mad er jo lig med kærlighed, 

og det er lige meget, om man er ung eller gam-

mel, rask eller syg. 

Jeg glædede mig meget og havde store for-

ventninger til mit nye job. Fra første gang jeg satte 

mine ben på KamillianerGaarden, kunne jeg for-

nemme, at det var et rigtigt rart sted at være. Stille 

og roligt og uden den triste stemning, som man 

kunne forvente. Mere en rar stemning. Jeg følte 

mig godt tilpas. Jeg kunne mærke, at de ansatte 

brænder for at hjælpe patienterne. 

Alle mine nye kolleger har taget rigtig godt 

imod mig. De har været rigtig søde til at svare på 

alle mine spørgsmål og hjælpe mig med alt det 

nye. Det er jeg meget taknemmelig for.  

På vores daglige runde til patienterne er der tid 

til, at man kan tage en lille sludder med hver enkelt 

om, hvad vedkommende rigtig godt kan lide, og 

hvad vedkommende er i stand til at spise på dette 

tidspunkt i sygdomsforløbet. Nogle gange er der 

flere forskellige retter, der skal tilberedes i løbet af 

formiddagen, og så er der travlt. Men det giver 

virkelig mening at stå og lave mad til de patienter, 

som man kender. Mad, som man ved, at de selv 

har ønsket. Om de så kan spise det eller ej, når det 

kommer til stykket. 

Forleden mødte jeg en pårørende på afdelin-

gen, da jeg var oppe for at fortælle patienterne 

om dagens menu. Han sagde, at han syntes, at 

det var noget rigtig dejlig mad, de fik her hos os. 

Det bedste af alt var, at hans kone havde spist 

noget for første gang i flere uger. Jeg blev så glad, 

og blev igen mindet om, at mit job giver mening. 

Sygeplejerskerne skal nu have en stor del af 

æren, når det drejer sig om at få patienterne til at 

spise. De er virkelig gode til at anrette maden, så 

patienterne får lyst til at spise det. Det samarbejde 

er guld værd, da det jo ikke er nok, at vi i køkkenet 

tilbereder mad, der smager dejligt, hvis der ikke er 

nogle, der får lyst til at smage det, når de ser det. 

Så tusind tak for godt samarbejde. 

Jeg er rigtig glad for mit nye job som køkkenle-

der på KamillianerGaardens Hospice. Som min 

forgænger Mary sagde, første gang jeg mødte 

hende, så er det her vist verdens bedste job. 
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Giv den frivillige det,  

som vedkommende ikke 

får opfyldt andre steder 
Af Inger Grønhøj, frivilligkoordinator 

 

D 
e ca. 60 frivillige, der er tilknyttet hospi-

ce, repræsenterer et bredt udsnit af be-

folkningen og har meget forskellige ud-

dannelses- og arbejdsmæssige bag-

grunde, sociale tilhørsforhold, viden og interesser.   

Samtidig har de mange forskellige motiver for 

at blive frivillige på hospice. I praksis er det svært 

at skelne mellem de forskellige former for motiver, 

fordi det oftest er en blanding af bevæggrunde 

og motiver, og ofte ændrer motiverne sig over tid - 

der kan være én motivation for at melde sig som 

frivillig, og senere en anden for at blive i arbejdet 

og involvere sig i nye opgaver.  

Fælles for alle dem, der vælger at tilbyde deres 

tid, energi, arbejdskraft og engagement som frivil-

lig på hospice er, at de er berørte – en berørthed, 

der er målrettet alvorligt syge og døende medbor-

gere og deres pårørende. Berørtheden kan skyl-

des, at man selv har været pårørende eller nært-

stående til en alvorlig syg person, eller ”blot” et 

socialt engagement og ønsket om at hjælpe og 

gøre en positiv forskel for patienter og pårørende 

på hospice.    

Et andet fælles motiv, der går igen, er ønsket 

om at blive en del af et fællesskab, og derfor er 

det helt afgørende, at vi ikke blot ser de frivillige 

som arbejdskraft, der løser givne opgaver for hos-

pice. Ønsket er at indgå i et fællesskab, der samler 

mennesker, der er berørte af den samme ”sag”, 

og hvor der er mulighed for at øge sin viden (om 

bl.a. palliation og hospicefilosofien) og sine fær-

digheder (f.eks. i samvær og kommunikation med 

patienter og pårørende). Et fællesskab, der støtter 

en refleksion over sig selv, livet og døden – en eksi-

stentiel refleksion. 

Som organisation og som frivilligkoordinator skal 

vi være bevidste om og opmærksomme på de 

forskellige motiver, idet de indirekte siger noget om 

frivilliges forventninger til arbejdet. Vi skal gøre os 

umage for også at få øje på skjulte talenter og 

interesser hos frivillige, så vi får endnu større mang-

foldighed og glæde af de frivilliges kompetencer 

og færdigheder og støtter deres engagement. 

Udgangspunktet er, at den frivillige deltager 

med den lyst og de livserfaringer, han eller hun har. 

Generelt er empati og medmenneskelighed den 

kvalifikation, som vi efterspørger mest, f.eks. i form 

af indlevelsesevne, situationsfornemmelse, evnen 

til at lytte og samtale samt opmuntre og hjælpe – 

og meget gerne kombineret med et godt praktisk 

håndelag.  

Det er en spændende udfordring at stræbe 

efter at indfri 60 engagerede frivilliges individuelle 

forventninger og dermed skabe balance i det byt-

teforhold, der er mellem hospice og den enkelte 

frivillige.   

 

Fastholdelsens 10 Bud  

(Kilde: Center for Frivilligt Socialt Arbejde)  

1. Spild aldrig frivilliges tid! Frivillige skal kunne se 

resultatet eller effekten af deres indsats.  

2. Lad frivillige gøre det, de er motiverede for.  

3. Tak frivillige for deres indsats (ærligt). ”Tak, for-

di du kom” er bedre end ”Går du allerede”? 

4. Opfyld det dybt menneskelige behov for at 

høre til.  

5. Stil krav og ha’ forventninger til frivillige – viser 

seriøsitet.  

6. Match frivillig og opgave med ”følelsen af at 

lykkes” for øje.  

7. Inddrag, uddelegér ansvar og skab ejerskab – 

slip kontrollen.  

8. Modtag ideer og kritik med åbne arme, lyt og 

lær - kritik er udtryk for tillid til, at det nytter 

noget at ytre sig.  

9. Fremhæv den frivilliges egne personlige egen-

skaber – hvad særligt bidrager netop den fri-

villige med i kraft af sin personlighed.  

10. Lad frivillige mærke fra første henvendelse, at 

de er velkomne.  
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En juleaften på hospice 
Af Grete Kaastrup, frivillig 

 

Å 
ret 2015 har for 

mig blandt an-

det været præ-

get af, at jeg 

kunne komme i be-

tragtning som frivillig på 

KamillianerGaardens 

Hospice. Efter at have 

deltaget i de obligato-

riske ”følvagter”, var 

min debut på egen 

vagt selve juleaften. 

Min mand og jeg be-

sluttede allerede i ef-

teråret, at vi gerne ville tilbyde at tage vagten 

som frivillige på hospice juleaften. Vi tog af sted 

hjemmefra i ca. 10 plusgrader og opdagede, at 

forårsblomsterne allerede spirede. Så intet var, 

som det plejede at være. 

Noget af det første, vi startede med, var at 

kontakte Pia, som havde tjansen i køkkenet. Vi 

skulle lave aftale om maden. Derefter deltog vi i 

julegudstjenesten. Det var intimt og stemningsfuldt 

med prædiken af hospicepræst Ole Raakjær. Ju-

lesalmerne blev akkompagneret af frivillige - Aase 

Dyrhman på klaver og Viggo Uttrup på violin. Der-

efter var der, traditionen tro, lidt julekonfekt og 

portvin til at ønske glædelig jul med. 

Så var vi nået til de praktiske gøremål afveks-

lende med hyggeligt samvær med dem, der en-

ten var på job eller var besøgende. Det foregik i et 

afslappet og hyggeligt tempo. Julebordet blev 

dækket, og derefter var det tid at hente al den 

dejlige mad, som køkkenet havde lavet fra bun-

den af. Der var flæskesteg, and, brune og hvide 

kartofler, dejlig sovs, rødkål og rødkålssalat, pærer 

med syltetøj, indmad til dem, der havde lyst til det 

og til dessert: ris a la mande, med kirsebærsovs og 

mandelgaver. Og så kan jeg endda have glemt at 

nævne noget.  

Jeg tror godt, jeg kan skrive, at alle syntes, at 

maden smagte fantastisk. Efterfølgende sang vi 

nogle sange ved bordet, og der gik tilbud til stuer-

ne om at få sygeplejersker ind at synge. Det blev 

der taget godt imod. Så kom turen til opvask og 

oprydning, hvilket var nogenlunde færdigt, da vi 

tog hjem - godt trætte i fødderne.  

Denne aften har bekræftet mig i, at der er god 

mening i at gøre noget for andre. Jeg kan føle mig 

nyttig, og det er en dejlig fornemmelse. 
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Guldbryllup på hospice 
Af Grete Iversen, frivillig E 

n søndag i oktober måned havde en af 

vore nye frivillige og jeg en søndagsvagt. 

Ved middagsbordet sad bl.a. en patient, 

Kim, sammen med sin kone. Vi talte om 

mangt og meget, bl.a. gav parret udtryk for, at de 

var meget afklarede med, at Kim skulle slutte sit liv 

på hospice. Dog havde Kim et stort ønske: at ople-

ve deres guldbryllup, som var den efterfølgende 

fredag. 

Parret havde fået lovning på, at de kunne låne  

Kamillus, og i den forbindelse ville de gerne, om et 

par frivillige kunne komme og hjælpe dem. Vi til-

bød vores hjælp. 

Dagen oprandt, og vi mødtes med døtrene, 

som stod for alt det praktiske. Der skulle serveres 

champagne, når gæsterne kom, og derefter en 

buffet med øl, vand og rødvin. Der var blandt gæ-

sterne en dejlig afslappet stemning, og Kim nød 

det. Dagen sluttede med, at guldbruden satte sig 

til klaveret og, følte vi, satte musik på sine følelser 

for sin guldbrudgom.  

Kim fik otte dage mere, så han nåede at fordø-

je indtrykkene fra sin guldbryllupsdag. Denne dag 

var for os to frivillige noget, der satte sig fast og 

bestyrkede os i, at hospice rummer alt. 
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Billederne er fra fejringen af 

Esters 60 års fødselsdag 
privatfoto 

privatfoto 

Ester og Jørgen på KamillianerGaarden 
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Et år vi aldrig glemmer 
Af Karl, Andreas, Christa, Anne og Lau, Esters børn 

 

I 
ngen havde regnet med vi skulle holde jul sam-

men med vores mor i år. Hun blev henvist til 

hospice først i september 2015, meget syg af sin 

kræftsygdom. Vi havde såmænd heller ikke 

regnet med at kunne fejre hendes 60 års fødsels-

dag den 17. september.  

Fødselsdagen blev omtrent, som hun selv hav-

de planlagt, inden hendes sygdom for alvor blev 

forværret. Hun havde planlagt ”Åbent hus” der-

hjemme for ”gamle kollegaer” m.m. på selve da-

gen, og et par dage efter, om lørdagen, en fest 

for hele familien med god mad, sluttende med 

suppe fra bål i haven. Det blev næsten sådan.  

Da dagen nærmede sig, viste det sig, at det 

var muligt at holde åbent hus på hospice. Vi fik 

købt pindemadder, snacks, mousserende vin, og 

stillet fint op på gangen og i hendes stue. Gamle 

kollegaer og venner ankom, de spiste og drak – 

spillede musik og sang og råbte hurra med et så-

dan brag, at sofaen på stuen braste helt sammen 

under et par kollegaer. Det til stor jubel, især da de 

skulle hjælpes op på benene igen. 

”Det var en fin fest” - sagde mor - ”De spiste og 

drak så sofaen brast”. 

Den følgende lørdag kunne vi køre mor hjem i 

en lift-taxa og fejre hendes runde fødselsdag - nøj-

agtig som hun havde tænkt det. Det blev en rigtig 

god dag med vores dejlige familie og venner. 

Sensommeren fortsatte med meget flot vejr, og 

det blev til et par ture mere hjem til hendes elske-

de have og drivhus, selv den årlige tur til Mårup 

Kirke kunne lade sig gøre, med stor glæde og dej-

ligt vejr. 

Så blev det december, og vi kunne begynde 

at ane en vis uro i hende - der skulle jo juleforbere-

des. Ligesom med det meste andet var det tyde-

ligt at mærke, at hun selv var overbevist om, at 

hun kunne det hele, som hun plejer; men virke-

ligheden var en ganske anden. Vi havde et par 

gode ture hjem til klejnebagning og julepyntning 

m.v., og alt blev til sidst gjort klart med den utrolig 

store viljestyrke, hun besidder. 

Juleaften nærmede sig. Ved flot samarbejde 

mellem hospice og Aalborg Kommune (hjemme-

plejen) kom en plejeseng og mobil lift hjem og 

blev installeret, så hun kunne overnatte og hånd-

tere situationen på bedste vis. Vores mor var med i 

det hele, hun nød det - der blev spist 4 ænder, 8 

liter risalamande og præcist én hel mandel. Jule-

manden kom på besøg, som han plejer, med kol-

de og våde fødder, der skulle varmes. Han fik selv-

følgelig hjemmelavede klejner, nøjagtig som han 

plejer.  

Nytårsaften blev også holdt derhjemme med 

gode venner på besøg, som de plejer. Gæsterne 

havde nu blot overtaget madlavningen sammen 

med Andreas. Alle var klar, da dronningen holdt 

sin nytårstale kl 18.00. 

Ingen af os havde regnet med at vi kunne gøre 

alt dette med vores mor, da vi ankom til hospice 

først i september - derfor en stor tak til jer alle og 

rigtig godt nytår. 
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Omsorg indtil døden 
Af Peter Øhrstrøm, bestyrelsesmedlem 

 

F 
ra flere sider rejses der i disse år krav om at 

få indført tilbud om aktiv dødshjælp og assi-

steret selvmord. Der er i flere lande en en-

gageret debat om de politiske og etiske 

spørgsmål, som knytter sig til sådanne muligheder. 

Ofte er diskussionen blevet udtrykt gennem tanke-

vækkede film, således som det senest er set i Bille 

Augusts, Stille Hjerte. Typisk præsenteres debattens 

kerne som en konflikt mellem den enkeltes selvbe-

stemmelse på den ene side og på den anden side 

ønsket om at beskytte og værne menneskelivet 

som sådan. Ideerne om menneskelig værdighed 

er centrale i debatten. Betyder et menneskes vær-

dighed, at jeg selv skal kunne bestemme, hvornår 

jeg skal dø? Eller indebærer den menneskelige 

værdighed først og fremmest, at vi sammen, uan-

set omstændighederne, vil værdsætte det men-

neskelige liv og handle på det grundlag?  

I de seneste årtier, hvor individualistisk liberalis-

me har været i høj kurs, har man flere steder i ver-

den indført adgang til aktiv dødshjælp (eutanasi) 

mv. Længst erfaring med eutanasi har de i Hol-

land, hvor denne måde at dø er på vej til at blive 

den almindelige for kræftpatienter, og hvor der er 

tydelige tegn på, at brug af eutanasi spreder sig til 

flere og flere typer af patienter.  

Herhjemme har Folketinget hidtil afvist at indfø-

re aktiv dødshjælp og i stedet valgt at satse på en 

styrket palliativ indsats, herunder oprettelse af hos-

pices i alle dele af landet. Denne politiske kurs har 

haft stor betydning i det seneste årti, og der er op-

bygget velfungerende organisationer og stor kom-

petence på området. På den anden side er det 

klart, at debatten fortsætter.  

Danmark er naturligvis påvirket af de indflydel-

sesrige eutanasi-fortalere, som findes i mange lan-

de, og vi har også i Danmark ganske mange forta-

lere for aktiv dødshjælp. Efter min mening er den 

hidtidige danske kurs på dette område rigtig. Det 

er klart, at vi, der mener sådan, skylder at forklare 

os nærmere. Manifestet, ”Omsorg indtil døden”, 

www.omsorgindtildoeden.dk, skal ses i det lys. Her 

forsøger vi at give argumenter for, at aktiv døds-

hjælp ikke er det rigtige svar på vor afmægtighed 

over for døden. I stedet skal samfundsfællesskabet 

magte at yde omsorg og palliativ behandling indtil 

døden.  

Det er værd at lytte til den hollandske professor 

i etik, Theo Boer. Han var gennem 9 år centralt pla-

ceret i den hollandske administration af eutanasi-

ordningen, men erkendte sidste år offentligt, at 

ordningen var en frygtelig fejltagelse, som har ført 

Holland den forkerte vej. Boers gode og tanke-

vækkende argumenter kan læses på ovennævn-

te site.  

Det er også værd at tænke over de undersø-

gelser, som har været gennemført i de stater i USA, 

hvor man tillader assisteret selvmord. Disse under-

søgelser tyder på, at en af de hyppigste begrun-

delser for valget af hjælp til selvmord er ønsket om 

ikke at være en byrde for familie, venner eller ple-

jepersonale.  Det er ligeledes alvorligt, at et stigen-

de antal amerikanere, der vælger hjælp til selv-

mord, anfører økonomiske forhold som deres be-

grundelser. Det er efter min mening klart, at vi bør 

arbejde for, at ingen behøver at tænke sådan.  

Vi bør som et samfundsfællesskab, der lægger 

vægt på menneskeværd, møde den slags tanker 

med klare tilbud om betingelsesløs omsorg indtil 

døden.  Som jeg opfatter det, er det kernen i den 

ideologi, som ligger bag hospice-bevægelsen og 

de palliative teams. 

http://www.omsorgindtildoeden.dk
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En kam, en børste,  

en saks og Elvis  

for fuld skrue 
Af Lise Winge, sygeplejerske  

og Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut 

 

E 
n lille spinkel kvinde, som efter et langt 

hårdt liv var blevet ramt af kræft, blev pati-

ent på hospice en kold februar dag. Lad os 

kalde hende ”Esmeralda”. Hendes almene 

tilstand var dårlig, og hun havde på grund af sin 

sygdom og livssituation ikke haft energi til noget, 

heller ikke egen personlig hygiejne. Hendes mørke 

lange hår, der ikke havde været vasket og redt i 

uger - måske måneder, sad i store fuldstændigt 

sammenfiltrede knuder, som hun gav udtryk for 

gjorde ondt at ligge på. Der blev fra personalets 

side gjort adskillige forsøg på at hjælpe Esmeralda 

med udredning af håret, men dette blev afvist.  

Det viste sig, at Esmeraldas store passion var 

musik, specielt sange af Elvis. Det gav hende glæ-

de og spil i øjnene, når musikterapeuten eller syge-

plejersken sang nogle af de gode gamle klassikere 

på stuen. En skønne dag blev et tværfagligt sam-

arbejde sat ind, hvor redskaberne var en kam, en 

børste, en saks, en guitar, to klingende sangstem-

mer og en bunke af Elvis´ bedste sangtekster. Sy-

geplejersken håndterede lokkerne, som en efter 

en under flere smertefulde forsøg blev redt igen-

nem og klippet til. Musikken fyldte rummet, og san-

ge som ”I can´t help falling in love with you” og 

”Love me tender” lød for fuld skrue fra sygeplejer-

sken og musikterapeuten. Esmeralda lå med et 

smil og sang med, dog ind imellem afløst af et suk 

eller et par rynkede bryn når smerten var værst, 

men lynhurtigt tog sangglæden og lyset i øjnene 

over igen. Til sidst var Esmeraldas hår blødt og be-

vægeligt om hendes ansigt, som strålede af vel-

være og lettelse. Vi var alle tre enige om, at det 

havde været en dejlig fælles stund. Musikken og 

sangene havde løftet os og tilført energi og glæ-

de, og dermed afledt tankerne fra ”udredningen”.  

 

At dø med blide  

toner i sit øre 
Af Lise Winge, sygeplejerske 

 

J 
eg var lige mødt i 

aftenvagt efter flere 

fridage. Dagvagter-

ne gav rapport om 

en meget syg kvinde på 

stue 2. Hun havde i flere 

dage afvist alle forsøg på 

hjælp og kontakt, både fra 

personalet og fra familien. 

Jeg gik som det første stille ind på stuen. Jeg hilste 

på familien, som sad ved den syge kvindes seng. 

Hun var stille, bleg og hendes hænder var kolde. 

Jeg sad sammen med dem og følte, hvor dårligt 

de havde det. Jeg spurgte, om de ville have be-

søg af musikterapeuten Signe. Familien så usikkert 

på hinanden, så åbnede kvinden øjnene og sag-

de tydeligt ”JA”.  

Vi sad sammen ved sengen, lyttede til lyren og 

Signes sang. Kvinden døde stille med et lille suk. 

Det var så fredfyldt og godt.  
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Tillidsrepræsentant-

arbejdet 
Af Kirsten Borrisholt, sygeplejerske  

og tillidsrepræsentant  

 

S 
å gik mit før-

ste hele år 

som tillidsre-

præsentant 

for sygeplejerskerne.  

Jeg havde glædet 

mig meget til at 

komme på grund-

kursus for tillidsre-

præsentanter. Kur-

set arrangeres af 

Dansk Sygeplejeråd 

og afholdes på det 

smukt beliggende 

Hornstrup Kursuscenter ved Vejle. Jeg har været 

på 3 moduler i løbet af året. Her har jeg fået un-

dervisning i de grundlæggende ting i det fagpoliti-

ske arbejde - viden om arbejdstidsaftaler, regler 

for ferie og barsel, løn, konflikthåndtering og me-

get mere. Vi har haft hjemmeopgaver mellem mo-

dulerne. Vi var 24 deltagere på grundkurset, flest 

sygeplejersker, men også 4 radiografer. Vi har ar-

bejdet meget i grupper og skulle bl.a. sparre med 

hinanden om vores små projekter på arbejdsplad-

serne og om vores opgave, som skulle afleveres til 

sidste modul. Jeg var i en gruppe med to radio-

grafer og 3 sygeplejersker ansat på forskellige sy-

gehusafdelinger i Jylland og på Fyn. Deres hver-

dag er meget præget af besparelser og nedskæ-

ringer, det skaber i det daglige ofte utilfredshed, 

stress og utrygge medarbejdere. Den virkelighed 

er meget anderledes end den, jeg arbejder i til 

daglig. Jeg føler mig meget privilegeret ved at 

arbejde et sted, hvor der rent faktisk er tid til både 

at udføre og tale om sygepleje. Det betyder også, 

at jeg har mulighed for at medvirke til at sikre og 

forbedre vores samarbejde og arbejdsmiljø. Jeg er 

meget optaget af, hvordan vi som kolleger kan 

hjælpe og støtte hinanden i hverdagen. Det er en 

nødvendighed, da vores arbejde indeholder for-

skellige belastninger, og vi i det daglige arbejder 

meget selvstændigt. 

Kursets indhold har lært mig noget om det fag-

politiske arbejde. Det er vigtigt at skabe gode 

samarbejdsrelationer til kolleger, ledere og til mine 

samarbejdspartnere i Dansk Sygeplejeråd. Jeg har 

opnået større bevidsthed om, hvilke forventninger 

der er til mig som tillidsrepræsentant. På det ufor-

melle plan har jeg tilbragt mange timer sammen 

med en masse skønne sygeplejersker og radiogra-

fer fra det vestlige Danmark. Det har været utroligt 

inspirerende at høre om de mange forskellige ar-

bejdspladser og opgaver, vi har i sundhedssekto-

ren.  Der er blevet udvekslet meget spændende 

ved middagsbordene eller på en frisk – og til-

trængt gåtur i Grejsdalen, som ligger tæt på kur-

suscenteret. Det er meget fascinerende, hvor for-

skelligt vi bruger vores uddannelse. Jeg er blevet 

en lille smule klogere på, hvordan der arbejdes på 

de danske sygehuse. Tempoet er højt, men faglig-

heden er i top, er jeg sikker på. 

Med den teoretiske viden, som jeg nu har fået, 

glæder jeg mig meget til at fortsætte tillidsarbej-

det i praksis. Der er nok at tage fat på i hverdagen 

– f.eks. fremtidens rygepolitik på hospice, eller 

hvordan vi ansætter nye medarbejdere på hospi-

ce. En af de ”nye” er vores afdelingssygeplejerske 

og souschef Kirsten Ribberholt Justesen. Vi er godt i 

gang med at opbygge et godt samarbejde. I no-

vember måned var vi sammen med arbejdsmiljø-

repræsentant Bodil Kristensen på en meget spæn-

dende temadag for tillidsvalgte og ledere på de 

danske hospicer. En fin og inspirerende dag, mål-

rettet til vores hverdag med gode input, som vi vil 

kunne bruge fremover. 
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Arbejdsmiljørepræsen-

tanten beretter 
Af Bodil Kristensen, sygeplejerske  

og arbejdsmiljørepræsentant 

J 
eg spurgte en af vores nye sygeplejersker, 

om hun ville sige noget om arbejdsmiljøet 

her på KamillianerGaardens Hospice? Hun 

svarede prompte, at her er godt at være, 

fordi vi har et godt arbejdsmiljø. Vi er gode til at 

hjælpe hinanden, vi har et godt samarbejde med 

lægerne og vi har tid til at passe patienterne.  

Vi har daglige konferencer, hvor de svære ud-

fordringer bliver taget op. Denne mulighed må vi 

fortsat skønne på for at holde fagligheden i højsæ-

det. Vores afdelingssygeplejerske, udviklingssyge-

plejerske, musikterapeut og vores præst er gode til 

at lede disse konferencer, således at vi kan få be-

arbejdet de vanskelige udfordringer. Vi er også 

meget glade for den supervision og refleksion, der 

tilbydes personalet. 

I år har vi, som altid, haft fokus på, hvordan vi 

passer på os selv i forhold til de fysiske krav, som 

arbejdet med syge mennesker stiller. Alle har væ-

ret på 4 timers kursus med to specialuddannede 

portører fra sygehuset. De har en god tilgang til at 

få os til at overveje den måde, vi arbejder sam-

men med patienten på, således at patienten bru-

ger sine ressourcer bedst muligt og oplever mest 

mulig sikkerhed og smertefrihed, samtidig med at 

vi passer på os selv. Det kræver opmærksomhed 

og planlægning af opgaverne. 

Vi ønsker at fortsætte dette fokusområde, bl.a. 

ved at arbejde med nudging i det kommende år. 

Nudging er et forsøg på at påvirke menneskers 

valg og adfærd på en måde, som ikke begrænser 

deres valgmuligheder, og som er i overensstem-

melse med deres egne præferencer. 

Tak til de nye medarbejdere, som giver ny inspi-

ration og arbejdsglæde.  
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Intern undervisning på 

hospice 
Af Lisbeth Halager, udviklingsleder og  

Kirsten Ribberholt Justesen,  

souschef/afdelingssygeplejerske 

 

I 
 efteråret 2014 havde hospicer for første gang 

tilsyn fra sundhedsstyrelsen. Det medførte en 

del intern debat om vores værdier på hospice. 

Er der en konflikt mellem hospicefilosofien og 

de krav, som tilsynet fra Sundhedsstyrelsen stillede 

til os, eksempelvis at vi skal informere patienter, 

hvis de ikke vil blive genoplivet ved et eventuelt 

hjertestop?  Med baggrund i den debat holdt vi i 

januar måned en temadag med titlen: ”Hospice – 

ideal og politisk virkelighed”. Personale fra Hospice 

og Det Palliative Team deltog sammen med ca. 

halvdelen af bestyrelsen for KamillianerGaardens 

Hospice. Temadagen er omtalt på side 20 og 21 i 

denne årsberetning. 

Gennem nogle år har vi afholdt en til to fagaf-

tener årligt. På et personalemøde nedsættes et 

lille udvalg, som planlægger fagaftenen, som 

strækker sig fra kl. 16.00 til kl. 20.00. Hospice er 

vært ved et let aftensmåltid. Personalet kan kom-

me med ønsker til undervisningsemner, og dem, 

der har været på kursus/efteruddannelse, kan for-

tælle om udbyttet af kurset eller fremlægger den 

opgave, de har udarbejdet som afslutning på et 

efteruddannelsesforløb. 

Maj måneds fagaften havde to emner på dag-

ordenen: Hjernetumorer og unge som pårørende.  

Charlotte Haslund, overlæge på onkologisk 

afdeling, fortalte om behandling af hjernetumorer. 

Charlotte fortalte om standardbehandlingen for 

forskellige typer af hjernetumorer – kirurgi, strålebe-

handling og kemoterapi. Med udgangspunkt i en 

bestemt patients historie berettede Charlotte også 

om, hvordan specielle patientforløb kalder på spe-

cielle løsninger. Hvor behandlingen forsætter læn-

gere, end den kunne have gjort for år tilbage – og 

et godt stykke hen ad vejen med positivt resultat.  

Karen Risgaard, fysioterapeut og sekretær i 

Hjernetumorforeningen, fortalte om, hvordan det 

opleves, når ens ægtefælle lider af en hjernetu-

mor. Det var en meget personlig beretning, som 

gjorde indtryk på alle. Det griber meget ind i hver-

dagen, når ens mand bliver lammet, mister spro-

get og ændrer karakter, fordi tumoren trykker inde 

i hovedet. Hvordan tager man hensyn til en teen-

agerdatter, samtidig med at den syge ægtefælle 

fylder alt i ens vågne tid?  

Helle Vinter og Pia Poulsen – begge sygeplejer-

sker på hospice, havde deltaget i 2 kursusdage på 

Hospice Sydfyn. Emnet havde været ”Hvordan 

skaber vi kontakt med de unge, der skal miste?” 

De fortalte begejstrede om alle de indtryk og guld-

korn, de havde fået med, og havde mange små 

fif om, hvordan vi lettere kan skabe kontakt til un-

ge pårørende. Det er et emne, vi skal arbejde 

med i det kommende år.  

Atter i år har vi haft fokus på forflytninger. Af-

stedkommet af et påbud fra Arbejdstilsynet, som 

indskærpede os, at vi skulle sikre, at arbejdet med 

forflytning blev udført sikkerheds- og sundheds-

mæssigt fuldt forsvarligt og uden risiko for pludseli-

ge belastninger, blev undervisningslokalet i 4 uger i 

juni omdannet til forflytningsværksted. Her fandt vi 

løsninger på hverdagens udfordringer på forflyt-

ningsområdet. Vi øvede os i at bruge de hjælpe-

midler, vi har på hospice og brugte meget tid på 

at diskutere vores egen sikkerhed i forbindelse med 

forflytninger. I september blev det fulgt op af 4 

timers undervisning i forflytning til plejepersonalet, 

undervisningen blev afholdt 3 gange, så alle har 

deltaget i samme undervisningsforløb. Underviser-

ne var to portører fra Logistikafdelingen på Aal-

borg Universitetshospital. 
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Mål for 2016 
Af Kirsten Ribberholt Justesen,  

souschef/afdelingssygeplejerske og  

Anette Agerbæk, hospicechef 

Udvidelse af KamillianerGaardens Hospice til 15 

hospicepladser  

 

I 
 de seneste år har vi arbejdet med planerne 

om at ombygge KamillianerGaarden, så det 

kan rumme yderligere 3 hospicepladser. I star-

ten af 2015 bød Sct. Mariæ Skole sig til som 

mulig køber af vores gamle hus, og samtidig arve-

de hospice store formuer fra to mænd. Alt dette 

gjorde, at hospicebestyrelsen valgte at arbejde 

med at bygge et nyt Center for Lindrende Be-

handling i stedet for at bruge penge på at bygge 

om. En ombygning vil give trange kår for de døen-

de patienter, deres pårørende og for personale 

og frivillige.  

Hele 2015 har der været arbejdet på at få lov 

til at bygge nyt. Der er indgået juridisk bindende 

aftaler med Sct. Mariæ Skole om salg og leje af 

vores nuværende bygning, og en juridisk binden-

de aftale med Aalborg Kommune om køb af en 

velegnet grund i Nørresundby.  

Der er udarbejdet et anlægs- og driftsbudget, 

en tidsplan og en finansieringsplan, der viser, at 

inklusive fonds- og arvemidler kan nybyggeriet ud-

føres uden yderligere fremtidige udgifter for Regi-

on Nordjylland. Alle aftalerne er indgået under 

forudsætning af Region Nordjyllands godkendelse. 

Region Nordjylland har søgt deponeringsfritagelse i 

Social- og Indenrigsministeriet, og har desværre 

fået afslag. 

Der arbejdes stadig med sagen, og vores store 

ønske er, at Region Nordjylland kan få en depone-

ringsfritagelse til dette projekt, så vi kan bygge et 

nyt og fremtidssikret hus. 

 

Projekt ”ET TAG – to enheder”  

 

A 
llerede i 1999 besluttede Nordjyllands 

Amt, at Det Palliative Team og hospice 

skulle placeres i samme bygning og ud-

gøre KamillianerGaarden, Center for 

Lindrende Behandling. Modellen er af Realdania 

og Palliativt Videncenter fremhævet som idealet 

for ”Det Gode Hospice”.  

Hospicebestyrelsen besluttede på deres møde i 

december 2014 at få gennemført et evaluerings-

projekt i 2015 og 2016. I samarbejde med Palliativt 

Videncenter er forsker Karen Marie Dalgaard i 

gang med dette arbejde. Resultaterne fra forsk-

ningsprojektet skal danne baggrund for, hvordan 

vores samarbejdsmodel skal udvikles fremover. Vi 

glæder os til at se resultatet af projektet i foråret 

2016. 

 

Faglig udvikling  

 

I 
 2015 fik hospice ansat en afdelingsleder med 

ansvar for forskning og udvikling, i daglig tale 

forkortet til udviklingsleder. Som det fremgår 

andre steder i årsberetningen, lever vi nu, i hø-

jere grad end hidtil, op til at udvikle den lindrende 

behandling. 

Der udføres løbende en ajourføring af husets 

kliniske retningslinjer, så de opfylder Sundhedslo-

vens krav og følger de nye nationale kliniske ret-
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ningslinjer, udarbejdet i regi af DMCG-PAL. (Dansk 

Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Ind-

sats). Hele personalets store viden og ekspertise 

anvendes i arbejdet.  

Personalet uddannes løbende for at matche 

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 på længere- 

og korterevarende uddannelser, konferencer og 

temadage, og der holdes fagaftener og temada-

ge for det samlede personale.  

 

Rygning på hospice 

 

F 
ra 1. februar må patienterne ikke længere 

ryge på hospicestuerne. Siden Lov om Røg-

frie Miljøer i 2007, og med ændringer i 2010 

og 2012, er der sket en holdningsændring 

vedrørende passiv rygning blandt befolkningen og 

således også blandt patienter, pårørende, perso-

nale og frivillige på hospice. Mange patienter for-

venter ikke længere, at de må ryge på hospice. 

Rygepolitikken på KamillianerGaarden har rum-

met et dilemma. På den ene side hensynet til pati-

enternes ønske om at ryge. På den anden side 

hensynet til andre patienter, der bliver generet af 

lugten, og personalets arbejdsmiljø. I forbindelse 

med de ændrede rygeregler arbejdes der med at 

ændre informationsmateriale, og personalet op-

daterer sin viden om substitutionsmaterialer. 
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Sommersang i Hospicehaven 2015 
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Tak for gaver og støtte 
Af Anette Agerbæk, hospicechef 

 

KamillianerGaardens Hospice har i 2015 med glæde og taknemmelighed modtaget økonomisk støtte fra: 

 

Nibe Festival Fonden, Nibe Menighedsråd, Kulturelt Samråd og Nibe Handelsforening, ved Bjarne 

Svendsen, afdelingsdirektør, Spar Nord Nibe. 7.500 kr. En del af overskuddet fra en julekoncert i Nibe 

Kirke.  

 

LEGO har doneret 2 kasser af 8-9 kilo Duplo og Lego til legestuen på hospice. 

 

Tidligere patient Keld Christian Jensens kone: Rosa Jensen, Aalborg, har doneret en el-kørestol.  

 

Carol A. Knudsen har doneret et piano. 

 

Hospicefonden Danmark har doneret 40.000 kr. til en altan. 

 

Odd Fellow Ordenens Hospice Fond har doneret 10.000 kr. til en altan. 

 

Den Danske Frimurerorden har doneret 50.000 kr. til en altan. 

 

Den Danske Frimurerorden har doneret 30.000 kr. til møbler. 

 

Lions Club har doneret en stenskulptur af Thorvald Odgaard til hospicehaven. 

 

Hospice har arvet et millionbeløb fra Henning Ravnholt, der skal placeres i en fond. Pengene skal kun-

ne søges til projekter på hospice. 

 

Flere pårørende og organisationer har foræret 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 personalet.  

 

Tusind tak! 
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Årsberetning 2015 

KamillianerGaardens Hospice 

 

 

Kvantitative data 

Fakta, tal, navne og aktiviteter 
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KVANTITATIVE DATA 
Af Jette Bjørn Bjørnes, sekretær 
 
KamillianerGaardens Hospice har i perioden 01.01.2015- 
31.12.2015 modtaget i alt 280 henvisninger angående borge-
re, som opfyldte visitationskriterierne. 
 

Henvist og indlagt 
 
198 patienter blev indlagt på KamillianerGaardens Hospice. 
Heraf er: 
► 155 patienter afgået ved døden ~ 78,3 % 
► 27 patienter blev udskrevet til eget hjem ~ 13,6 % 
► 6 patienter blev udskrevet til plejehjem ~ 3,0 % 
► 1 patienter er overflyttet til sygehus ~ 0,5 % 
► 9 patienter var fortsat indlagt ~ 4,6 % 
 
De 198 patienter var indlagt fra 2 til 145 døgn, sammenlagt 
3661 døgn. Dette svarer til en gennemsnitlig indlæggelsestid 
på 19 døgn og en belægningsprocent på 83,6. 
 
Kommentar 
Gennemsnitlig indlæggelsestid: 
I 2011: 16 døgn 
I 2012: 18 døgn 
I 2013: 17 døgn 
I 2014: 17 døgn 
 

Indlæggelsestiden 
 
► 01-07 dage: 56 patienter ~ 28,3 % 
► 08-14 dage: 54 patienter ~ 27,3 % 
► 15-21 dage: 32 patienter ~ 16,2 % 
► 22-28 dage: 21 patienter ~ 10,6 % 
► 29-56 dage: 26 patienter ~ 13,1 % 
► >56 dage:  9 patienter ~ 4,5 % 
 
Kommentar 
2015 har været præget af længerevarende og enkelte meget 
lange indlæggelser. 
 

Kønsfordeling 
 
Af de 198 patienter var: 
► 100 kvinder ~ 50,5 % 
►   98 mænd ~ 49,5 % 
 

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 
I 2014: 54,7% kvinder og 45,3% mænd 
 

Civilstatus 
 
► 123 patienter gift/samboende ~ 62,1 % 
►   75 patienter aleneboende ~ 37,9 % 
 

Alder 
 
Gennemsnitsalderen var 66 år. Aldersspredning fra 22 til 94 
år, og med følgende aldersgrupperinger: 
► 22-39 år: 4 patienter ~ 2,0 % 
► 40-49 år: 11 patienter ~ 5,6 % 
► 50-59 år: 44 patienter ~ 22,2 % 
► 60-69 år: 50 patienter ~ 25,3 % 
► 70-79 år: 67 patienter ~ 33,8 % 
► 80-89 år: 21 patienter ~ 10,6 % 
► 90-97 år: 1 patient ~ 0,5 % 
 
Kommentar 
Gennemsnitsalderen har ligget stabilt omkring 65 år i flere 
år. 
 

Indlagt fra 
 
Af de 198 patienter, der blev indlagt var: 
► 92 fra eget hjem ~ 46,5 % 
► 8 fra plejehjem ~ 4,0 % 
► 98 fra sygehus ~ 49,5 % 
 
De 98 indlæggelser fra sygehuse fordelte sig således: 
► 81 patienter fra Aalborg Universitetshospital 
► 3 patienter fra Sygehus Vendsyssel, Hjørring 
► 3 patienter fra Dronninglund Sygehus 
► 2 patienter fra Sygehus Himmerland, Hobro 
► 7 patienter fra sygehus Himmerland Farsø 
► 1 patient fra sygehus Thy-Mors 
► 1 patienter fra et sygehus i en anden region 
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Geografisk fordeling 
 
I 2015 kom patienterne fra følgende kommuner/regioner: 
► Brønderslev Kommune: 4 patienter 
► Hjørring Kommune: 3 patienter 
► Jammerbugt Kommune: 13 patienter 
► Mariagerfjord Kommune: 3 patienter 
► Rebild Kommune: 14 patienter 
► Thisted kommune: 3 patienter 
► Vesthimmerland Kommune: 1 patienter 
► Aalborg Kommune: 156 patienter  
► Region Midtjylland: 1 patient 
 
Kommentar 
KamillianerGaardens Hospice er omfattet af Sundhedslovens 
§ 86 og kan derfor modtage patienter fra alle regioner. 
 

Visiteret til 
 
Patienterne blev visiteret til: 
► 132 patienter til livets afslutning ~ 66,7 % 
► 59 patienter til symptomlindring ~ 29,8 % 
► 7 patienter til aflastning ~ 3,5 % 
► 0 patienter til rehabilitering   
 

Diagnose 
 
Af de 198 patienter havde 192 cancer som hoveddiagnose: 
► 15 patienter med cancer i hoved/hals ~ 7,6 % 
► 41 patienter med cancer i mave/tarm ~ 20,7 % 
► 40 patienter med cancer i lunge/lungehinde ~ 20,2 % 
► 16 patienter med cancer i brystet ~ 8,1 % 
► 11 patienter med cancer i bugspytkirtel ~ 5,6 % 
► 11 patienter med cancer i livmoder/æggestokke ~ 5,6 % 
► 18 patienter med cancer i hjerne ~ 9,1 % 
► 5 patienter med cancer i huden/bindevæv ~ 2,5 % 
► 14 patienter med cancer i prostata ~ 7,1 % 
► 9 patienter med cancer i nyre/urinveje ~ 4,5 % 
► 8 patienter med cancer i lever/galdeveje ~4,0 % 
► 3 patienter med cancer i blod/lymfe ~ 1,5 % 
► 1 patient med ukendt cancer ~ 0,5 % 
 

Patienter med anden diagnose 
 
► 1 patient med Amyotrofisk lateral sklerose ~ 0,5% 
► 1 patient med Respirationsinsufficiens ~ 0,5 % 
► 1 patient med Creutzfeldt-Jakobs ~ 0,5 % 
► 1 patient med Nyreinsufficiens ~ 0,5% 
► 2 patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom~ 1,0% 

Symptomer 
 
Hyppigste gener/symptomer ved indlæggelsen: 
► Udtalt træthed 
► Smerter 
► Appetitløshed 
► Meget afkræftet 
► Dårlig almen tilstand  
► Åndedrætsbesvær 
► Kvalme  
► Vægttab 
► Angst 
► Ødemer 
► Obstipation 
► Forstyrret virkelighedsopfattelse 
► Manglende søvn og hvile 
► Infektion 
► Depression 
► Blødninger 
► Lammelser 
► Sorg 
 
Kommentar 
Nævnte gener/symptomer er opstillet i den rækkefølge de 
hyppigst er forekommet. 
 

Overnattende pårørende 
 
I 2015 har 236 pårørende og (tre hunde) overnattet på 
KamillianerGaardens Hospice, hvilket i alt udgør 1.109 døgn: 
►195 personer i 1-7 døgn 
► 19 personer i 8-14 døgn 
► 8 personer i 15-21 døgn 
► 3 personer i 22-28 døgn 
► 11 personer i >29 døgn 
 
Kommentar 
Antallet af overnattende pårørende: 
I 2011: 155 pårørende i 875 døgn 
I 2012: 141 pårørende i 796 døgn 
I 2013: 261 pårørende i 819 døgn 
I 2014: 208 pårørende i 824 døgn 
 

Til stede ved dødsfald 
 
I forbindelse med dødsfald var der pårørende og personale 
til stede ved 123 patienter, ved 15 dødsfald var der personale 
til stede og ved 17 dødsfald var der ingen til stede. 
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Højtidelighed på  
KamillianerGaardens hospice 
 
I forbindelse med dødsfald var der i 2015 højtidelighed hos 
98 patienter (63,2 %). Hos 57 patienter var der ikke højtide-
lighed (36,8 %). 
 

Opfølgning til de efterladte pårørende 
 
Pårørende til 104 patienter har ønsket opfølgning halvanden 
måned efter patientens død (67,1 %). Pårørende til 51 patien-
ter har ikke ønsket opfølgning efter patientens død (32,9 %). 
 
Kommentar 
Der kan være tale om, at flere pårørende til en afdød patient 
ønsker opfølgning, for eksempel ægtefællen, en voksen datter 
og en teenagesøn. 
 

Aktører 
 
Ud over plejepersonalet har følgende medarbejdere 
været involveret under patienternes indlæggelse: 
► Lægerne: 198 patienter ~ 100% 
► Hospicepræsten: 77 patienter ~ 38,9 % 
► Socialrådgiveren: 32 patienter ~ 16,2 % 
► Psykologen: 31 patienter ~ 15,7 % 
► Fysioterapeuten: 60 patienter ~ 30,3 % 
► Musikterapeuten: 110 patienter ~ 55,6 % 
► Zoneterapeuten: 12 patienter ~ 6,1 % 
► Køkkenpersonalet: 198 patienter ~ 100 % 
 

Oversigt over de frivilliges timer 
 
Vært- og værtinde funktionen:  2.012 timer 
Eftermiddagsvagt:      632 timer 
Besøgsven på hospice:        58 timer 
Besøgsven i hjemmet:      125 timer 
Hjælp i Kafeen:      221 timer 
Hjælp med linned og lign.:       70 timer 
Hjælp med blomsterpasning:     134 timer 
Hjælp i haven:       217 timer 
Musik og sang på hospice:     111 timer 
Info gruppen:         91 timer 
Møder:        415 timer 
Seminar og kursus:      113 timer 
Andet:        254 timer 
  
Samlet timeforbrug:   4.453 timer 

Ledelse og medarbejdere på  
KamillianerGaardens hospice 
 
Anette Agerbæk, hospicechef 
Carol Ann Kiel, souschef/afdelingssygeplejerske (indtil 
30.11.2015) 
Kirsten Ribberholt Justesen, souschef/afdelingssygeplejerske 
Lisbeth Halager, afdelingsleder med ansvar for udvikling og 
forskning 
Jens Kvist, sygeplejerske 
Jonna Melgaard, sygeplejerske (indtil 30.06.15) 
Mette Albæk Christensen, sygeplejerske 
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 
Liselotte Hegland, sygeplejerske 
Maria L. B. Andersen, sygeplejerske 
Helle Vinther, sygeplejerske 
Grethe L. Andersen, sygeplejerske 
Camilla Andersen, sygeplejerske 
Marie Hjertmann, sygeplejerske 
Kirsten Borrisholt, sygeplejerske 
Anne J. W. Poulsen, sygeplejerske 
Gitte Iversen, sygeplejerske 
Norma Østergaard, social- og sundhedsassistent 
Sinne Weiss Christensen, social- og sundhedsassistent 
Mary K. Larsen, økonoma (indtil 31.08.15) 
Hanne Nørgaard, køkkenleder 
Lotte Bach Olsen, køkkenassistent 
Pia Christensen, køkkenassistent  
Dorthe Christensen, køkkenmedhjælper (indtil 30.06.15) 
Irene Støvring Hassing, rengøringsassistent 
Lene Nielsen, rengøringsassistent 
Yupin Poulsen, rengøringsassistent 
Jette Bjørn Bjørnes, sekretær 
Karl Søbygge, pedel 
Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut 
Jette G. Carlsen, medhjælper 
Ole Raakjær, præst 
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Bestyrelsen for  
KamillianerGaardens Hospice 

 
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 
 
 

Det Palliative Team 

 
Helle Bjørn Larsen, specialeansvarlig overlæge  
Tine A. Bech, overlæge 
Britt Nymann Mortensen, overlæge 
Jenny Østergaard, lægevikar 
Susanne Thorhauge Bech, specialeansvarlig ledende sygeple-
jerske 
Gitte Fischer, palliationssygeplejerske 
Lars Møller, palliationssygeplejerske 
Birte Stoffersen, palliationssygeplejerske 
Lotte Thisted, palliationssygeplejerske 
Ulla Kjærgaard, fysioterapeut 
Jannie Emborg Kristoffersen, socialrådgiver 
Britta Munkholm, psykolog (indtil 31.01.2015) 
Susanne Fodgaard, psykolog 
Eva Mortensen, lægesekretær 
Elsebeth Holm, lægesekretær 
Birthe Bundgaard, lægesekretær  
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Koordinator og frivillige  
ved KamillianerGaarden 
 
Inger Grønhøj, koordinator 
Alice Bak-Jensen 
Anne Grethe Heilskov 
Anne Jette H Kristensen 
Anne Margrethe Rasmussen  
Annette Terp 
Benedicte Laursen 
Benjamin Toribio  
Benny Kristensen 
Bente Pedersen 
Birgit Trolle 
Birthe Pedersen 
Bitten Winther 
Britta Berg-Mortensen 
Dida Schou Bertelsen 
Ditte-Theresa Rasch 
Ebba Nyborg  
Edith Christensen 
Elisabeth Andersen 
Elly Jensen 
Elsemarie Gundtoft 
Esther Jensen 
Gerda Olsen 
Grete Iversen 
Grete Kaastrup 
Gunny Kongsted 
Hanne Klingberg 
Helen Larsen 
Helle Emborg 
Henny Birthe Jensen 
Inga E. Christensen 
Inge Rafn 
Inger Gregersen 
Ingrid Larsen 
Jytte Faldborg 
Karen Kjær  
Karin Schrøder Lund 
Kim Faldborg 
Kirsten Muniz 
Lene Holm Mortensen 
Lis Frostholm 
Lis Nyborg 
Lisbeth Hagerup Jensen 
Margit Christensen 
Mette Zülow 
Mie Holmsberg  

Nete Vogel 
Ninna Nøhr Sørensen 
Oda Nielsen 
Per Emborg 
Poul Klingberg 
Sonja Klemmensen 
Stein Michelsen (orlov) 
Tina Bach 
Tine B. Andersen  
Tove Sabro 
Ulla Bertelsen 
Verner Bak-Jensen 
Vibeke Gundersen 
Viggo Uttrup 
Aage Jensen 
Aase Dyhrman 
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Personalets deltagelse i kurser, konferen-
cer og videns uddannelse 
 
14.01.2015 
Aalborg Kongres- og Kulturcenter, KamillianerGaardens 
Hospice - ideal og politisk virkelighed 
Deltagere: Hospicebestyrelsen, personalet fra Det Palliative 
Team og hospice, frivilligkoordinator  
 
16.01.2015 
Hospice Sydfyn 
Studietur, erfaringsudveksling med udviklingssygeplejerske 
Deltager: Lisbeth Halager, udviklingsleder 
 
03. 02.2015 
Hospice Limfjord 
Studietur, erfaringsudveksling med udviklingssygeplejerske 
Deltager: Lisbeth Halager, udviklingsleder 
 
26.02.2015 
Dansk Sygeplejeråd, Aalborg 
Fælles temadag med arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse 
Deltager: Carol Ann Kiel, souschef/afdelingssygeplejerske. 
Bodil Kristensen, sygeplejerske, arbejdsmiljørepræsentant 
 
02.-03.03.2015 
Hospice Sydfyn, Svendborg 
Hvordan skaber vi kontakt med de unge der skal miste 
Deltagere: Helle Vinther, sygeplejerske. Pia Poulsen, syge-
plejerske 
 
05.03.2015 
ARoS, Århus 
Årsdag Foreningen for Palliativ Indsats – Angst og depressi-
on, Kleenex eller Fontex 
Deltagere: Camilla Højgaard, sygeplejerske. Lotte Hegland, 
sygeplejerske. Carol Ann Kiel, souschef/
afdelingssygeplejerske. Lisbeth Halager, udviklingsleder  
 
21.03.2015 
AAU, Strandvejen, Folkeuniversitetet Aalborg 
Klinisk etik 
Deltager: Lisbeth Halager, udviklingsleder 
 
24.-25.03.2015 
Comwell, Roskilde 
Landskonference i Fagligt Selskab for sygeplejersker, der 
arbejder med forskning og udvikling 
Deltager: Lisbeth Halager, udviklingsleder 

26.03.2015 
Hospice Limfjord, Skive 
Netværksmøde for musikterapeuter inden for palliation. 
Deltager: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut 
 
26.-27.03.2015 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, København 
Behandling af kræftsår og telemedicinsk sårvurdering 
Deltager: Bodil Kristensen, sygeplejerske 
 
13.-15.04, 11.-13.05, 13.06, 17.-18.08,  
14.-16.09 og 8.-10.10.2015 
NLP, Aalborg 
NLP grunduddannelse, Mindfulness Practitioner 
Deltager: Mette Albæk Christensen, sygeplejerske 
 
14.04.2015 
Utzon Center, Aalborg 
Temadag i palliation 
Deltagere: Carol Ann Kiel, souschef/afdelingssygeplejerske. 
Grethe L. Andersen, sygeplejerske. Karin N. Olesen, syge-
plejerske. Kirsten Borrisholt, sygeplejerske. Lisbeth Halager, 
udviklingsleder. Lotte Hegland, sygeplejerske. Marie Hjert-
mann, sygeplejerske. Winnie Søndergaard Jensen, sygeplej-
erske 
 
10.05.2015 
Bella Center, København 
14. World Congress of the European Association of Palliative 
Care 
Deltagere: Lisbeth Halager, udviklingsleder. Mette Albæk 
Christensen, sygeplejerske 
 
11.-13.05.2015 
Svinkløv Badehotel, Fjerritslev 
Kursus i kommunikation med alvorligt syge og døende 
Deltagere: Camilla Lund Andersen, sygeplejerske. Maria 
Louise Bodum Andersen, sygeplejerske 
 
18.05.2015 
Danske Regioner, København 
Forbedringsprojekt indenfor palliation  
Deltager: Lisbeth Halager, udviklingsleder 
 
01.06.2015 
Hospice Fyn 
Netværksmøde for udviklingssygeplejersker på hospicer  
Deltager: Lisbeth Halager, udviklingsleder 
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08.06.2015 
Regionshuset, Region Nord. Danske regioner 
Forbedringsprojekt indenfor palliation, Videokonference 
Deltager: Lisbeth Halager, udviklingsleder 
 
08.06.2015 
Folkeuniversitetet, Aalborg 
Psykisk arbejdsmiljø i forandringsprocessen 
Deltager: Carol Ann Kiel, afdelingssygeplejerske 
 
10.06.2015 
Hospice Sønderjylland, Haderslev 
National inspirationsdag i arbejdet med pårørende 
Deltagere: Camilla Lund Andersen, sygeplejerske. Lisbeth 
Halager, udviklingsleder. Mette Albæk Christensen, sygeple-
jerske. Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut  
 
05.-08.08.2015 
Oslo, Norge 
The 8.th Nordic Music Therapy Congress: Across Contexts 
Deltager: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut 
 
09.09-18.12.2015 
VIA University College, Silkeborg 
Palliativ indsats – mellemmenneskelige aspekter, Diplom-
kursus. 
Deltagere: Kirsten Borrisholt, sygeplejerske. Pia Poulsen, 
sygeplejerske.  
 
17.09.2015 
Hospice Vendsyssel Frederikshavn 
ERFA møde 
Deltager: Jette B. Bjørnes, sekretær 
 
18.-19.09.2015 
Scandic Hotel, Aalborg 
Landsmøde i Dansk Musikterapeut Forening 
Deltager: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut 
 
25.-26.09.2015 
Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia 
Grænser for palliation, er palliation grænseløs 
Deltagere: Grethe L. Andersen, sygeplejerske. Karin N. Ole-
sen, sygeplejerske. Lisbeth Halager, udviklingsleder. Lotte 
Hegland, sygeplejerske. Marie Hjertmann, sygeplejerske. 
Ragnhild Behrendt, sygeplejerske. Winnie Søndergaard Jen-
sen, sygeplejeske 
 
 

01.-02.10.2015 
Comwell, Middelfart 
Udfordringer i det palliative felt 
Deltagere: Helle Vinther, sygeplejerske. Lotte Hegland, syge-
plejerske 
 
05.-06.10.2015 
Bispebjerg Hospital 
National klinisk retningslinje om depression, DMCG-PAL 
Deltager: Lisbeth Halager, udviklingsleder 

 
19.-20.10.2015 
Honne, Norge 
Religionspsykologisk konference – Døden som eksistentiel 
erfaring og klinisk udfordring 
Deltagere: Ole Raakjær, præst. Susanne Fodgaard, psykolog 
 
02.11.2015 
”Wonder Lab” Institut for Kommunikation, Aalborg Univer-
sitet 
Forskellige tilgange til eksistentiel og åndelig omsorg i palli-
ation, Forskningsnetværk for palliation 
Deltager: Lisbeth Halager, udviklingsleder. Anette Agerbæk, 
hospicechef. Signe M. Lindstrøm, musikterapeut. Bodil Kri-
stensen, sygeplejerske. Lotte Hegland, sygeplejerske. Ole 
Raakjær, præst. Anne Josephine Weinreich Poulsen, sygeple-
jerske.  
 
05.11.2015 
Bispebjerg Hospital 
National klinisk retningslinje om depression, DMCG-PAL  
Deltager: Lisbeth Halager, udviklingsleder 
 
19.-20.11.2015 
Admiral Hotel, København 
Kursus for præster og psykologer: Eksistensens assistenter 
Deltager: Ole Raakjær, præst 
 
19.-20.11.2015 
Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia. Danske Dia-
konhjem 
Årets lederkonference 
Deltager: Anette Agerbæk, hospicechef 
 
25.-27.11.2015 
Hotel Koldingfjord. Ledere i de palliative teams og hospice-
ledere 
Årets lederseminar 
Deltagere: Kirsten R. Justesen, souschef og Anette Agerbæk, 
hospicechef   
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Formidling af hospicefilosofien og den pal-
liative indsats i Region Nordjylland 
 
13.01.2015 
KamillianerGaarden 
Undervisning om tilbud til efterlevende  
8 Social- og sundhedsassistenter 
Oplægsholder: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut 
 
13.01.2015 
KamillianerGaarden 
Orientering om det frivillige arbejde  
8 norske sygeplejersker på heldagsbesøg på hospice 
Oplægsholder: Kirsten Muniz og Anne Jette Kristensen, 
frivillige 
 
22.01.2015 
BernadotteGaarden, Hadsund 
Orientering om det frivillige arbejde på hospice – organise-
ring og indhold 
Arbejdsgruppe på 8-10 vedr. projekt ”Fremtidens Plejehjem” 
Oplægsholder: Inger Grønhøj, frivilligkoordinator 
 
26.01.2015 
Hou, menighedshus 
Orientering om det frivillige arbejde 
Hou menighedsråd 
Oplægsholder: Lis Nyborg og Lene Mortensen, frivillige 
 
26.-28. 01. og 26.-27.02.2015  
KamillianerGaarden 
Den palliative indsats i Nordjylland 
28 sundhedsprofessionelle 
Oplægsholdere: KamillianerGaardens Hospice i samarbejde 
med Det Palliative Team 
 
03.02.2015 
KamillianerGaarden 
Livet på hospice 
30 deltagere fra Cimbrer Y´s Men, Års 
Oplægsholder: Annette Fibiger Hansen, sygeplejerske 
 
18.02.2015 
Ulbjerg Sognegård, Ulbjerg ældreklub 
Fortælling om hospice 
25 deltagere   
Oplægsholder: Lisbeth Halager, udviklingsleder 
 
 

26.02, 26.05, 25.08 og 24.11.2015 
KamillianerGaarden 
Aftener for efterladte pårørende til patienter, der er døde på 
hospice eller har været tilknyttet Det Palliative Team 
45 deltagere 
Oplægsholdere: KamillianerGaardens Hospice i samarbejde 
med Det Palliative Team 
 
03.02.2015 
KamillianerGaarden  
Orientering om det frivillige arbejde og rundvisning  
Ca. 20 deltagere, Y´s Mens Club Aars 
Praktisk hjælp til Annette Hansen og svare på spørgsmål: 
Karen Kjær og Lis Nyborg 
 
05.02.2015 
KamillianerGaarden  
Orientering om det frivillige arbejde og rundvisning 
20 lægesekretærelever  
oplægsholder: Kirsten Muniz, frivillig 
 
04.03.2015 
Hasseris Kirke  
Orientering om det frivillige arbejde 
Sogneeftermiddag 
Oplægsholder: Kirsten Muniz og Mie Holmsberg, frivillige 
 
10.03.2015 
KamillianerGaarden  
Orientering om det frivillige arbejde og rundvisning 
15 vågekoner fra Røde Kors 
Oplægsholder: Carol Ann Kiel, souschef/afdelingssygeplejer-
ske. Kirsten Muniz og Lis Nyborg, frivillige 
 
16.03.2015 
SoSu Nord 
Dialog om frivilligt arbejde med udgangspunkt i erfaringer 
fra Kamillus 
Maja Tram og Mette Cassøe, undervisningsassistenter på 
SoSu-Nord 
Oplægsholder: Inger Grønhøj, frivilligkoordinator 
 
17.03.2015 
KamillianerGaarden  
Orientering om det frivillige arbejde og rundvisning 
Lægesekretærelever 
Oplægsholder: Kirsten Muniz og Karen Kjær, frivillige 
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24.03.2015 
KamillianerGaarden  
Orientering om det frivillige arbejde og rundvisning 
10 personer fra Puls, Hjørring 
Oplægsholder: Carol Ann Kiel souschef/afdelingssygeplejer-
ske. Lis Nyborg og Nete Vogel, frivillige 
 
26.03.2015 
Plejehjem i Vester Hassing 
Orientering om det frivillige arbejde 
Pensionistklub i Vester Hassing 
Oplægsholder: Kirsten Muniz og Lene Mortensen, frivillige 
 
09.04.2015 
Brønderslev. Kamillus Brønderslev, generalforsamling 
Hospicefilosofien og udviklingen på KamillianerGaardens 
Hospice 
20 deltagere til generalforsamlingen 
Oplægsholder: Anette Agerbæk, hospicechef 
 
29.04.2015 
KamillianerGaarden  
Informationsmøde med orientering om det frivillige arbejde 
15 potentielle frivillige fra ventelisten 
Oplægsholder: Inger Grønhøj, frivilligkoordinator. Karen 
Kjær, Lis Nyborg, Kirsten Muniz, Lene Holm Mortensen og 
Anne Jette H. Kristensen, frivillige fra Info-gruppen 
 
01.06.2015 
KamillianerGaarden 
Hospicefilosofien og arbejdet på KamillianerGaarden 
15 deltagere fra Aaglimt Plejecenter i Aalestrup 
Oplægsholdere: Anette Agerbæk, hospicechef. Lis Nyborg 
og Kirsten Muniz, frivillige 
 
01.06.2015 
Støvring Y´s Mens Club, Støvring 
Orientering om det frivillige arbejde 
Medlemmer af klubben 
Oplægsholder: Lene Mortensen og Karen Kjær, frivillige 
 
02.06.2015 
KamillianerGaarden 
Hospicefilosofien og arbejdet på KamillianerGaarden, Center 
for Lindrende Behandling 
3 politikere og 2 embedsmænd fra Nuuk Kommune på Grøn-
land 
Oplægsholdere: Inger Grønhøj koordinator. Helle Bjørn 
Larsen, ledende overlæge. Anette Agerbæk, hospicechef 

05.-08.08.2015 
Oslo, Norge 
The 8.th Nordic Music Therapy Congress: Across Contexts 
40 deltagere 
Oplægsholder: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut 
 
08.08.2015 
KamillianerGaarden  
Besøg af musikterapeut fra Tjekkiet 
Rundvisning på hospice og orientering om det frivillige ar-
bejde 
2 gæster 
Oplægsholder: Ben Toribio, frivillig 
 
08.09.2015 
Baptistkirken i Vaarst 
"Livet på Hospice" 
25 pers. fra seniorgruppen 
Oplægsholder: Sinne Weiss Christensen, social- og sund-
hedsassistent 
 
09.09.2015 
Varde Missionshus 
Livet på hospice 
50 kvinder, Kvindestævne Indre Mission 
Oplægsholder: Annette Fibiger Hansen, sygeplejerske 
 
09.09.2015 
Vamdrup Hotel 
Hospice - oplæg om hospice og om at arbejde på hospice 
25 deltagere Rotary i Vamdrup 
Oplægsholder: Grethe L. Andersen, sygeplejerske 
 
10.09.2015 
KamillianerGaarden 
Hospicefilosofien og arbejdet på KamillianerGaarden 
10 ansatte på plejehjemmet Amaliehaven på Als 
Oplægsholdere: Kirsten Muniz og Anne Jette Kristensen, 
frivillige. Anette Agerbæk, hospicechef 
 
21.-22.09.2015 
KamillianerGaarden 
Bedside-undervisning/udveksling 
Sygeplejerske fra Diakonissestiftelsens hospice 
Oplægsholder: Mette Albæk Christensen, sygeplejerske 
 
 
 
 



54 
28.09.2015 
Sognegården i Brønderslev 
Tilgang til mennesker med hjernetumorer. Terminalt deliri-
um 
12 frivillige fra Kamillus Brønderslev og Hjørring 
Oplægsholder: Mette Albæk Christensen, sygeplejerske 
 
01.10.2015 
KamillianerGaarden 
Ét tag – to enheder. Planerne om udbygning af kapaciteten 
og visioner for et eventuelt nyt byggeri 
7 bestyrelsesmedlemmer og ledere fra Hospice Limfjord 
Oplægsholdere: Helle Bjørn Larsen ledende overlæge. Anet-
te Agerbæk, hospicechef 
 
01.10.2015 
Ældrepsykiatrien i Brønderslev 
Palliation til svært demente døende patienter 
Ca. 40 deltagere fra ældrepsykiatrien i Viborg og Brønders-
lev 
Oplægsholder: Grethe L. Andersen, sygeplejerske 
 
19.10.2015 
Frejlev/ Sønderholm Husmoderforening  
Orientering om det frivillige arbejde 
Medlemmer af husmoderforeningen 
Oplægsholder: Kirsten Muniz, frivillig 
 
06.11.2015 
Vodskov Baptistkirke 
Hverdag på Hospice 
54 deltagere fra seniorklub 
Oplægsholder: Jens Kvist, sygeplejerske 
 

11.11.2015 
KamillianerGaarden 
Rundvisning. Planerne om udbygning af kapaciteten. Ét tag – 
to enheder 
6 bestyrelsesmedlemmer fra Hospice Forum Danmark  
Oplægsholder: Anette Agerbæk, hospicechef 
 
12.11.2015 
Lions Club Hammer Bakker 
Orientering om det frivillige arbejde 
Ca. 20 kvindelige medlemmer af Hammerpigerne 
Oplægsholder: Lene Mortensen og Lis Nyborg, frivillige 
 
20.11.2015 
Aalborg Friskole 
Foredrag om musikterapi på hospice – At stå på egne ben. 
55-60 børn + lærer og pædagoger 
Oplægsholder: Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut 
 
24.11.2015 
Vendsyssels Sygehus, Hjørring 
Oplæg til filmen Stille Hjerte  
50 deltagere Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland 
Oplægsholder: Lisbeth Halager, udviklingsleder 
 
25.11.2015 
Dansk Sygeplejeråd, Aalborg  
Oplæg til filmen Stille Hjerte  
110 deltagere Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland 
Oplægsholder: Lisbeth Halager, udviklingsleder 
 
26.11.2015 
Thisted Musikteater  
Oplæg til filmen Stille Hjerte  
85 deltagere Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland 
Oplægsholder: Lisbeth Halager, udviklingsleder 
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Fjordbyen og Egholm  - Sommerudflugten 2015 for frivillige og ansatte  
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KamillianerGaardens Hospice, Kastetvej 3, 9000 Aalborg 


