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Forord 
Af Anette Agerbæk, hospicechef 

En formiddag op mod jul sad en patient, dennes pårørende og en sygeplejerske 
ved spisebordet, omkranset af et smukt pyntet juletræ, juledekorationer, julepynt 
og juleknas. Julemusikken lød stille i højttaleren. De var i færd med at rydde op i 
strikkekurven, og vinde det sammenfiltrede garn op i nøgler. Traditionerne og hyg-
gen bliver holdt i hævd på Hospice omkring højtiderne, hvilket har en stor betyd-
ning for patienterne og deres pårørende.  

2016 er det år, hvor det største antal patienter har været indlagt på Hospice. Der 
har været indlagt 18% flere patienter end gennemsnitligt i årene fra 2005. Den gen-
nemsnitlige indlæggelsestid på 15,1 dage i 2016 er derfor også den korteste hidtil. 

Vores store ønske om at få et nyt Center for Lindrende Behandling går nu i opfyl-
delse, som bestyrelsesformand Mogens Nørgård skriver i sit indlæg i årsberetnin-
gen. Et godt samarbejde mellem Regionsrådet, Støtteforeningen, Hospicebestyrel-

sen, embedsmænd fra de tre organisationer, Sct. Mariæ Skole, Aalborg Kommune og flere rådgivere har 
båret frugt. Planlægningsprocessen er allerede startet med inddragelse af forskningsbaseret viden og per-
spektiver fra alle husets brugere. Et nyt hus skal stå klar til indflytning den 1. juni 2019. 

Forsker og projektleder Karen Marie Dalgaard skriver i årsberetningen om sin evaluering af, at Det Palliative 
Team og KamillianerGaardens Hospice er placeret under samme tag. Evalueringen viser blandt andet, at 
Center for Lindrende Behandling rummer flere organisatoriske enheder men kun én institution, hvor der er 
sammenhæng mellem den brugeroplevede kvalitet og fleksibilitet i opgaveløsningen, effektivitet i de ydel-
ser målgruppen tilbydes og produktivitet, som opnås via et fælles tværfagligt personale. 

Hospicepatienterne må antages at være den mest sårbare og udsatte palliative målgruppe, og derfor giver 
det bedst mening, at Det Palliative Team har udgangspunkt, hvor de befinder sig. Vi glæder os meget over, 
at vi kan forblive under samme tag i det nye Center for Lindrende Behandling. 

Mange tak til jer alle, bestyrelser, ansatte og frivillige, for jeres engagement og store indsats, der sikrer den 
gode brugeroplevede kvalitet og et godt arbejdsmiljø, på KamillianerGaarden.  
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Nutid og fremtid 
Af Mogens Nørgård, bestyrelsesformand. 
 

Det blev et travlt, godt og indholdsrigt år på Hospice. Vi har holdt fyraftensmøde 
for at klæde politikerne bedre på til at træffe oplyste beslutninger. Vi har evalueret 
Aalborgmodellen gennem et kæmpe arbejde fra Videncenter for Rehabilitering 
og Palliation. Der er fortsat blevet ydet en stor indsats fra alle personalegrupper i 
det daglige arbejde, for at leve op til krav og forventninger. Der er styret budgetter 
og overholdt krav til liggedøgn, jo der har været nok at se til på KamillianerGaar-
den. Det gør ikke noget, da alle er optaget af at give lindrende behandling til 
uhelbredelige syge, et fokus, som også har præget bestyrelsens arbejde. 

Parallelt med den daglige drift er det heller ingen hemmelighed, at der er lagt me-
get energi i at fremtidssikre Hospice med et nybyggeri. Med velvilje fra Region 
Nordjylland blev der søgt en OPP- (offentlig-privat partnerskab) pulje. Derudover 
havde vi foretræde for folketingets Social- og Indenrigsudvalg, og der blev også 
sendt flere breve til ministeren. Glæden var stor, da det i slutningen af september 

lykkedes at få tilladelse til at bygge nyt. Derefter kunne salg af det nuværende Hospice og køb af en grund 
på Studievej i Nørresundby effektueres. Det var virkelig en stor glæde efter 1,5 års slid, af bestyrelse og hospi-
celedelse. Jeg vil bare sige tak til alle gode kræfter, der har arbejdet med, så vi nåede denne milepæl. 

Så nu fortsætter arbejdet med projektering, brugergrupper, medarbejderinddragelse og hvad der nu skal til, 
for at det nye Hospice kan stå klar til indflytning medio 2019, et hospice bygget efter nyeste viden. Vi glæder 
os allerede. 
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Sct. Mariæ Skole  
overtager KamillianerGaarden juni 2019 
Af Poul Erik Hovelsø, skoleleder Sct. Mariæ Skole 
 

Efter mere end halvandet års forhandlinger og ventetid i det politiske system, ser 
det nu endelig ud til, at Sct. Mariæ Skole får mulighed for at overtage Kamillianer-
Gaardens Hospice i sommeren 2019.  
 
Det har været en lang proces, men på skolen har vi hele tiden haft den holdning, 
at KamillianerGaarden virkelig er ventetiden værd! Og under hele forhandlingsfor-
løbet er Sct. Mariæ Skole blevet mødt med stor velvilje og en fantastisk positiv ind-
stilling fra både hospicebestyrelsen og hospiceledelsen. Dejligt! 
 
KamillianerGaarden er en både æstetisk smuk - og funktionel bygning, som vil give 
skolen nogle helt unikke rammer for den fremtidige skoledrift, og videre giver de 
ca. 2500 nye kvadratmeter bedre mulighed for at kunne imødekomme den store 
søgning, skolen har oplevet gennem de sidste mange år.  
 

KamillianerGaarden er som bekendt nærmeste nabo til skolen, og der opnås ved overtagelsen en naturlig 
sammenhæng mellem den nuværende skoledel, der rummer ca. 350 elever, og de nye bygninger. Samti-
dig får skolen en endnu mere central placering i bybilledet med bl.a. bedre adgangsveje og bedre parke-
ringsforhold. 
 
Endelig skabes der en naturlig sammenhæng mellem skole og kirke, hvor begge institutioner får gode mulig-
heder for at samarbejde og for eks. at udnytte hinandens bygninger til gensidig glæde og gavn. 
 
Sct. Mariæ Skole bestræber sig altid på at være en glad skole med både ånd og niveau, og med overta-
gelsen af KamillianerGaarden får skolens engagerede og dygtige personale noget nær ideelle muligheder 
for at kunne fastholde og udvikle den gode undervisningskvalitet, der er kendetegnende for skolen.  
 
I løbet af de næste syv år, hvor skolen gradvist vokser til at blive en tosporet skole med ca. 500 elever, vil det 
således fortsat være ambitionen, at skolen kan fastholde det nærvær og den omsorg for den enkelte elev, 
som vi anser for at være en helt essentiel del af vores skolehverdag og læringsmiljø. 



6 

Hyldest til hverdagen 
Af Inger Grønhøj, frivilligkoordinator 

Jeg sidder og mindes 2016 og tænker på, hvilke opgaver, oplevelser og arrange-
menter sammen med de frivillige, der har været de mest udfordrende, spænden-
de, givende og inspirerende. 

Tankerne falder på mange ting - bl.a. frivilligseminar i Brønderslev den 2. april om 
”Etik og etiske dilemmaer” med Rita Nielsen, temadag med Helle Winther om 
”Kroppens Sprog” den 12. april, temadag om ”Kunst og Livsforståelse” med Benny 
Vindelev den 1. juni, sommersang i Hospicehaven den 30. juni, sommerudflugten til 
Thy den 19. august, minikoncerter på Hospice med Lena Løbner, Helge Engel-
brecht, Stanley Samuelsen og Listen Up, besøg i Kræftrådgivningen den 2. novem-
ber med efterfølgende fællesspisning samt et hyggeligt julefrivilligmøde den 13. 
december, hvor Mette Albæk holdt oplæg om samarbejdet med patienter med 
kognitive forstyrrelser, inden den lækre mad fra Café Fair blev indtaget. 

Men…. det allerbedste er nu alligevel hverdagen sammen med de frivillige: at opleve deres engagement, 
stabilitet, kreativitet og nærvær. Dag efter dag stiller de op til forskelligartede praktiske og sociale opgaver, 
som giver hygge og liv for patienter og pårørende samt aflastning for sygeplejerskerne. Tænk hvis der f.eks. 
ikke var frivillige værter til måltiderne og aftensang hver torsdag aften, leveret af musikfrivillige. Hvordan skul-
le planter og blomster holde sig friske og grønne uden kærlig pleje af frivillige? Og hvordan ville Hospiceha-
ven se ud, hvis Karl skulle passe den alene? - For blot at nævne nogle af de områder, hvor de frivilliges ind-
sats er synlig og mærkbar i hverdagen. 

Der er grund til at hylde hverdagen, og de frivilliges indsats på Hospice. Dan Turèll satte så fint ord på hver-
dagen i digtet ”Hyldest til hverdagen”. I et af versene siger han følgende: 

Jeg holder af hverdagen 
Ikke i modsætning til fest og farver, tjald og balfaldera 
Det skal til med alle sine efterladte slagger… Fint nok med fester! Al plads for euforien! 
Lad de tusinde perler boble! 
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig i hvilens og hverdagens seng 
til den kendte og alligevel ikke så kendte samme udsigt 

Jeg holder af hverdagen. Jeg er vild med den 
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen 
Jeg holder stinkende meget af hverdagen. 
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Palliation og  
tværfagligt samarbejde 
Af Helle Bjørn Larsen, specialeansvarlig overlæge i Det Palliative Team 
 

Når mennesker tilknyttes den palliative organisation, hvad enten det er på Hospice 
eller i Det Palliative Team, kommer de oftest fra et overvejende diagnose-fokuseret 
system. I palliation er målet at se det hele menneske fysisk, psykisk, socialt og eksi-
stentielt. Dette inkluderer også nærmeste pårørende. På KamillianerGaarden føler 
vi os privilegerede, fordi vi har et godt udbygget tværfagligt team af erfarne og 
professionelle ”palliatører”, som har gensidig respekt for hinandens særlige faglige 
områder, og som erkender nødvendigheden af, at kun ved at arbejde sammen, 
kan vi bedst hjælpe de tilknyttede patienter og deres pårørende. 
 
I Aalborg har vi den særlige organisation, at udgående team og Hospice er under 
samme tag, hvilket gør samarbejdet tættere og tilliden til hinanden større – således 
er det i praksis Det Palliative Team, der visiterer til Hospice, og det er også Det Palli-
ative Team, der overtager de knap 20% af patienterne, der udskrives fra Hospice. 
Patienter og pårørende møder således, fraset på sygeplejerske-siden, det samme 

personale, hvad enten de er hjemme eller på Hospice. Dette giver tillid og tryghed i en sårbar situation. 
 
Det er vores oplevelse, at patienter og pårørende ikke oplever, at de skifter fra offentlig, regional sektor til 
selvejende institution og eventuelt tilbage igen. Vi opleves som én organisation med et fælles mål: at gøre 
en vanskelig fase i livet så tålelig som muligt. 
 
Med disse to organisationer under ét tag opnår vi synergi i arbejdet mellem to forskellige organisationer, idet 
vi har optimale muligheder for at lægge vores indsats der, hvor den til enhver tid er mest nødvendig. Som 
alle andre steder i det danske sundhedsvæsen, er også vi nødt til at prioritere opgaverne, og vi tilstræber at 
indfri alle forventninger, men vi vælger altid - efter bedste skøn - at hjælpe de mennesker, der har størst be-
hov, uanset om disse måtte befinde sig hjemme, på plejehjem/aflastningsplads, på hospital eller på Hospi-
ce. 
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50 år på Hospice - tilsammen 
Tre medarbejdere går på pension eller efterløn 

Af Lisbeth Halager, udviklingsleder 

Annette Hansen, Norma Østergaard og Inge Birthe Sørensen har besluttet sig for at 
gå på henholdsvis pension og efterløn i 2017. Jeg har sat dem stævne på mit kon-
tor til en snak om, hvordan de 50 år, de tilsammen har arbejdet på Hospice, er for-
løbet. 
 
Hvad har været det bedste ved at arbejde på Hospice? 
 
Inge Birthe møder som altid velforberedt og har gjort sig følgende tanker: ”Det er 
ubetinget den bedste arbejdsplads, jeg har haft. Alle respekterer alles faglighed, 
og vi kærer os meget om hinanden. Vi har stor frihed under stort ansvar, og vi har 
mulighed for at udfolde vores faglige, kreative og personlige evner. Jeg har altid 
haft det sådan, at det er mit Hospice. Det er mit sted. Vi gamle - som vi kalder os - 
har en lidt anden kultur og en anden ansvarlighed overfor stedet, end de yngre 
har. Jeg har aldrig følt mig så værdsat som her. Det er både af kollegaer, patienter 

og pårørende - vi får meget ros. Hospice gør også meget for, at vi skal have det godt: Spazgruppe 
(personaleforeningen), frugtordning og motionsbilletter”. 
 
Efter Inge Birthes ord er der en pause. Norma: ”Jeg er helt enig med Inge Birthe. Det har i hvert fald også 
været mit sted. Jeg har aldrig haft en arbejdsplads, jeg har nydt så meget. Også selv om det har været 
svært indimellem. Der har ikke været nogen begrænsninger, og hvis man f.eks. er kommet med et forslag til 
noget, vi kunne gøre anderledes, er der ikke blevet set skævt til én". 
 
Annette: ”Det var min store drøm, der gik i opfyldelse, da jeg blev ansat her - og jeg er ikke blevet skuffet. 
Jeg tænker meget på, at den respekt, vi har til hinanden - og som ledelsen viser os - gør, at vi supplerer hin-
anden godt med al vores forskellighed. Det kommer patienterne til gode. Jeg bliver gang på gang forun-
dret over den tillid, patienter og pårørende viser os, vi bliver lynhurtigt inviteret ind i deres liv”. 
 
Hvad er det mest udfordrende ved at arbejde her? 
 
Norma: ”For mig har en af de store udfordringer været balancen mellem palliation og belastning. Er det en 
lindring eller en belastning for patienten? Vi arbejder alle sammen ud fra den samme målsætning, men vi 
tolker den lige lidt forskelligt. 
Vi arbejder i et grænseland mellem liv og død. Det er en stor udfordring - især når der skal gives meget me-
dicin. Jeg får altid en kollega til at tjekke, at dosis er rigtig. Det er jo ikke os, der skal bestemme, hvornår pati-
enten skal dø. Vi skal lindre, mens de lever”. 
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Annette: ”Det er hele tiden et spørgsmål om lindring af plagsomme symptomer”. 
 
Inge Birthe: ”Jeg tænker også på, at vi har skullet lære at tackle situationer, hvor patienter eller pårørende 
nærmest tigger og beder os om at putte lidt ekstra i sprøjten. Så har jeg efterhånden fået det godt med at 
sige, at ”det hverken vil, kan eller må jeg. Det er ikke det, vi er her for. Vi er her for at lindre”. Jeg tænker, at 
udfordringen nogen gange er større i forhold til de patienter, vi skal udskrive, skønt de gerne vil blive her. Så-
dan synes jeg ikke, det var i starten. Der er et større flow af patienter nu, det går nogen gange lidt for 
stærkt”. 
 
Norma: ”De senere år er der også kommet andre former for behandling. Der bliver for eks. taget blodprøver 
langt hen i forløbet. Jeg tænker nogen gange på, om det er til gavn for patienten? Om det er lindring eller 
en belastning”? 
 
Annette: ”I forhold til de nye behandlinger tænker jeg jævnligt, er det lindring? Så hjælper det, når nogle af 
de yngre sygeplejersker, som har arbejdet på sygehuset, fortæller, hvilken forskel behandlingen kan gøre. 
 
Vi skal hele tiden have en tværfaglig drøftelse om, hvad der er bedst for patienten”. 
 
Har indstillingen fra patienter og pårørende ændret sig gennem årene? 
 
Inge Birthe: ”Det synes jeg bestemt, den har. De kræver mere og mere behandling. Og de rejser rundt i ver-
den og får behandling - eller det gør de måske ikke så meget mere - nogle gange tænker jeg, at dette her 
er en intensiv afdeling. Der er selvfølgelig sket meget, siden jeg arbejdede på sygehuset, det kan være 
svært at følge med. Men det er fint at patienterne kan komme ind og få kemobehandling eller stråler, når 
det er i lindrende øjemed”. 
 
Norma: ”Det er også en stor faglig udfordring, når pårørende ikke synes, det er værdigt. Vi hører ofte sætnin-
gen: ”Det er ikke værdigt, at ligge sådan”! Så går jeg ind i snakken om, hvad værdighed er for dem. Jeg 
kan jo ikke sige, at det er værdigt - når én er ved at slutte sit liv og trækker vejret tungt eller overfladisk - hvis 
de pårørende opfatter det som ikke værdigt. Så er det jo sådan, de har det. Det plejer at hjælpe lidt, når 
jeg siger, at det er en naturlig proces, og fortæller dem, at jeg har været her i 18 år og har set en del. Man-
ge vil helst have, at deres døende pårørende ligger musestille i sengen. De må ikke bevæge så meget som 
en finger”. 
 
Hvis I skal give os nogle gode råd med på vejen, som de erfarne I er, hvad skal det så være? 
 
Norma: ”Vær sig selv, stå ved sig selv”. 
 
Inge Birthe: ”Lyt! Lyt til patienter og pårørende. Få et samarbejde op at stå. Træk på pårørendes viden og 
erfaring; det er dem, der kender den syge bedst. Det er så fantastisk, alt det, vi får at vide om dem. De må 
også gerne vide noget om mig, hvis det er det, de lige har brug for”. 



10 

 
Annette: ”Det betyder noget at møde dem menneske til menneske, og at vi er to voksne, der taler sammen 
i øjenhøjde. Hvis jeg skal give et godt råd, så er det ’bevar respekten’ - og det er de unge faktisk rigtig gode 
til”. 
 
Norma: ”Jeg bruger også rigtig meget humor. Det kan skabe en god kontakt. Patienten kan komme ind den 
ene dag og dø den næste, og alligevel kan vi få et kort, hvorpå der står: ”1000 tak, I gjorde en forskel”. Og 
jeg tænker: hold da op, kan vi virkelig nå det”? 
 
Annette: ”Normeringen må aldrig blive dårligere, end den er, hvis vi skal nå at gøre det, vi gør. Det er netop 
det, der beskriver os; at vi kan nå at komme tæt på mennesker i løbet af et halvt døgn. De oplever, at det 
her er bare anderledes. Hvis ikke det her er anderledes, så gør vi os selv overflødige. Vi skal bevare roen, 
men også fagligheden”. 
 
Inge Birthe: ”Ja fagligheden og den empati, vi føler for hinanden - og for patienter og pårørende. Det er 
også det, de giver udtryk for”. 
 

Annette, Norma og Inge Birthe 
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Norma: ”Vi gør en forskel, fordi vi ser det hele menneske, om de er forældre, søster eller bror, de er ikke bare 
en sygdom. Jeg skal se efter, hvad patienten fejler; det er ikke det, der er i centrum her. Det er det hele 
menneske og hele familien. Men vi ved, hvilke gener patienten har”. 
 
Inge Birthe: ”Det er tværfagligheden med til. Det er det, der er så godt her. Vi kan lige sige til præsten eller til 
musikterapeuten, at her kan de nok gøre en forskel. Det er ikke alt, medicin hjælper på. Det er godt, at vi 
(Hospice og Det Palliative Team) er i samme hus. Det skal vi blive ved med at være”. 
 
Har I nogen ønsker til det nye hus, som I ikke bliver en del af? 
 
Norma: ”Jeg har et ønske om, at det bliver et godt og flot hus, men heller ikke så prangende, at der er no-
gen, der ikke vil føle sig hjemme. Der skal være plads til mennesker fra alle samfundslag. Vores tur til Mou 
viste, at det er ikke huset, der skaber Hospice, det er personalet”. 
 
Inge Birthe: ”Det skal være pænt, og der skal være plads til den der ånd”. 
 
Hvad kommer I til at savne, hvis I kommer til at savne noget? 
 
Alle siger samstemmende: ”Kollegaerne - og nok også patienter og pårørende”. 
 
Norma: ”Den anerkendelse, som jeg personligt har fået, den tror jeg bestemt, jeg kommer til at savne”. De 
andre nikker. ”Det at føle sig betydningsfuld og føle, at jeg gør en forskel. Det kommer jeg bestemt til at sav-
ne”. 
 
Annette: ”Det gælder anerkendelse fra kollegaer; men også fra patienter og pårørende. Det kommer jeg til 
at savne”. 
 
Inge Birthe: ”Jeg kan blive rørt over, når patienterne bekymrer sig om os, når de ligger der. Men det er jo 
med til at holde dem i live”. 
 
Norma: ”Der kan være en patient, der har det forfærdeligt, og så kan de alligevel sige: ”Kom godt hjem. Kør 
forsigtigt, jeg har lige hørt, at det er glat”. 
 
Med de ord slutter interviewet. Vi kommer også til at savne jer, I har hver især gjort en stor forskel, og I har sat 
spor, som vil forblive på Hospice, når I nyder jeres otium. Tak for tiden vi har arbejdet sammen, og for ordene 
til årsberetningen. 
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Ét tag, to enheder, 
én institution,  
evaluering af Aalborgmodellen 
Af Karen Marie Dalgaard, forsker og projektleder, REHPA Videncenter for Rehabilitering og Palliation 
 

Placeringen af KamillianerGaardens Hospice og Det Palliative Team som to organi-
satoriske enheder under ét tag i et samlet center, Center for Lindrende Behandling 
(kaldet Aalborgmodellen), er en organisationsmodel for samarbejde mellem speci-
aliserede palliative enheder, som ikke findes tilsvarende i Danmark. Der mangler 
viden, som kan begrunde fastholdelse af denne organisering. REHPA, Videncenter 
for Rehabilitering og Palliation, gennemførte derfor i 2015 - 2016 en evaluering for 
at dokumentere styrker og svagheder ved Aalborgmodellen, med hovedfokus på 
varetagelse af hospicefunktionen, samarbejde mellem Hospice og Team om fæl-
les patientforløb og udvikling af den palliative indsats. 
 
Evalueringen viser, at Center for Lindrende Behandling rummer flere organisatoriske 
enheder, men kun én institution. Det er udtryk for, at det ikke er formelle strukturer, 
men det daglige samarbejde i uformelle strukturer mellem et personale, som har 
fælles forestillinger, forståelsesrammer og mål for den palliative indsats, som er det 

bærende element for det daglige arbejde. Center for Lindrende Behandling fremstår som én institution, der 
menneskeligt, fagligt og organisatorisk varetager målgruppens særlige behov i mødet med livstruende syg-
dom og død. Det daglige samarbejde mellem to specialiserede palliative enheder om fælles patientforløb 
bidrager til at skabe sammenhæng i forløbet for en målgruppe, som må antages at udgøre den mest sår-
bare og udsatte indenfor den palliative indsats. Det er lykkedes at skabe én institution, hvor der er sammen-
hæng mellem den brugeroplevede kvalitet og fleksibilitet i opgaveløsningen, effektivitet i de ydelser, mål-
gruppen tilbydes og produktivitet, som opnås via et fælles tværfagligt personale. 
 
Evalueringen er baseret på deltagende observation på KamillianerGaarden, formelle og uformelle interview 
med patienter, pårørende, ledere, medarbejdere og frivillige, foruden dokumentanalyser og indsamling af 
kvantitative data om aktiviteter og brugere. 
 
Såvel ansatte på KamillianerGaardens Hospice og Det Palliative Team, som de brugere, der er eller har væ-
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ret i kontakt med Hospice, kan profitere af organiseringen under ét tag. Set fra ledere og medarbejderes 
perspektiv bidrager organiseringen under ét tag til at skabe en god arbejdsplads, med et formelt og et ufor-
melt samarbejde om fælles patientforløb. Personaleressourcer på Hospice og i Teamet kan anvendes til i 
fællesskab at vedligeholde og udvikle den palliative kultur via oplæring og kompetenceudvikling i hverda-
gen, og udvikling målrettet både det specialiserede og det basale palliative felt. Den brugeroplevede kvali-
tet beskrives i meget positive vendinger. Brugerne fremhæver "den samlede pakke", som omfatter særlige 
faglige tilbud og særlige kontekstuelle og organisatoriske forhold, som en vigtig forudsætning for den ople-
vede kvalitet og deres udbytte af indsatsen. 
 
Rapporten kan downloades: http://rehpa.dk/Files/Udgivelser/Evaluering%20af%20Aalborgmodellen.pdf 
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At være besøgsven 
Af Nete Vogel, frivillig 
 

Den opgave, der står mit hjerte nærmest som frivillig på KamillianerGaardens Hos-
pice, er at være besøgsven, enten hos indlagte patienter på Hospice eller i private 
hjem hos patienter med tilknytning til Det Palliative Team. 
 
Som besøgsven på Hospice er det oftest sen aften eller nat, at der er blevet ringet 
efter mig. F.eks. for at være hos en urolig patient, indtil natsygeplejerskerne har 
afsluttet deres opgaver og kan tage over. Jeg bliver ydmyg, når jeg oplever, hvad 
en hånd kan gøre. Ofte kender jeg slet ikke patienten, og ofte får jeg slet ikke øjen-
kontakt med den syge. Når jeg kører hjem efter sådan en opgave, føler jeg en in-
dre ro og stilhed og stor undren over liv og død. 
 
Det hænder også, at vi besøgsvenner kommer i dagtimerne, f.eks. hos en patient 
uden mange pårørende, hvis patienten ønsker mere kontakt og adspredelse. Det 
kan være nogle hyggelige timer, hvis man får etableret god kontakt. Jeg husker, 

at jeg ved første besøg blev næsten i familie med en patient via et billede, han havde på væggen. Jeg 
kunne nemlig genkende Sæby Kirke. Vi glædede os begge til næste besøg, og patienten fik bragt sine foto-
albums ind på Hospice, så jeg kunne se og høre om et godt liv. 
 
For mig er det en sværere opgave at være besøgsven hos en vågen, urolig patient - og især hvis patienten 
er uden sprog. Så har jeg virkelig brug for al min kreativitet for at forstå, hvad jeg eventuelt kan foretage mig 
sammen med patienten - f.eks. en tur i haven, oplæsning, musik eller bare at holde i hånd. I den situation er 
det dejlig trygt med sygeplejerskerne lige uden for døren. 
 
Den bedste opgave for mig er dog at være besøgsven hos patienter i eget hjem. Man kender ikke noget til 
familien på forhånd, men møder op i et fremmed, privat hjem med øjne og ører åbne for at fornemme: 
hvordan har de det her i huset, og hvad bliver MIN rolle. Jeg gør mig umage med virkelig at SE både patient 
og pårørende og lade dem sætte dagsordenen og selv blot være nærværende. At finde ud af ”må man 
røre” patienten, anerkende fortvivlelsen, tale sparsomt, lytte og frem for alt medvirke til, at den pårørende 
trygt kan forlade huset nogle timer. Ofte ender disse opgaver med en slags venskab med familien. Det er 
familier, som ofte er slidte med en lang sygehistorie bag sig. Personligt har jeg læst op, sunget danske sange, 
set tenniskampe fra sengekanten, holdt i hånd og hørt mange livshistorier. 
 
Jeg blev ikke besøgsven for at lære noget om mig selv, men opgaverne - så forskellige de end har været - 
har været meget lærerige og berigende. Jeg har lært at være stille og lade verden gå sin gang uden kom-
mentarer, er blevet bevidst om egen dødelighed og bedre til at erkende egne begrænsninger samt egne 
ønsker og håb. 
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Hver anden måned dækkes der op til 
"Det store Kagebord" 
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Et kort bekendtskab 
Af Poul Klingberg, frivillig 
 

En dag foreslår en sygeplejerske mig, at jeg aflægger et besøg hos en mandlig 
beboer, Jens, så snart Hanne og jeg er færdige med aftensmaden. 
 
Straks jeg ankommer på stuen, får Jens og jeg en god og præcis dialog med hin-
anden, selv om vi aldrig har mødt hinanden tidligere i vores liv. Samtalen er godt 
hjulpet på vej af, at vi er jævnaldrende, og at vi begge i vores ungdom har foreta-
get rejser i Frankrig. Han fortæller med hviskende stemme om episoder fra sine cy-
kelture i Provence i Frankrig. På en måde foretager vi sammen en rejse tilbage i 
tiden, til noget smukt og rigt fra vores liv, som vi kan dele med hinanden. 
 
Den følgende dag får jeg igen lejlighed til at aflægge Jens et besøg. Han var nu et 
helt andet sted, han var blevet mærkbart dårligere. Den sygeplejerske, som jeg 
talte med, inden jeg gik ind på hans stue, havde kontaktet hans familie og bedt 
dem komme ind på Hospice. Det er ikke længere muligt at kontakte ham, og hans 

åndedrag har ændret sig radikalt. Da jeg har siddet hos ham en times tid, går jeg ud af rummet en kort peri-
ode. Da jeg kommer tilbage, er døren ind til hans stue blevet lukket. Jeg kontakter sygeplejersken, som for-
tæller mig, at døden var indtruffet, da hun kom ind til ham. Hans familie nåede desværre ikke frem, før det 
var for sent. 
 
Det blev et meget kort, men intenst, bekendtskab med Jens. Jeg vil især huske den fælles rejse tilbage i ti-
den, som vi delte på hans stue aftenen forinden. Så smukt et møde kan ikke ske andre steder end på et hos-
pice. Det er derfor, jeg er frivillig. 
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Ældre og retten 
til at sørge 
Af Susanne Erbs Fodgaard, psykolog 
 

”De siger til mig, at det var 
godt, hun fik fred… og at vi 
jo havde mange gode år 
sammen - og at jeg nu må 
prøve at komme videre”. 
Sådan begyndte en samta-
le en efterårsmorgen med 
en ældre herre, der for ny-
ligt havde mistet sin hustru 
gennem et langt liv. Han 
havde en oplevelse af, at 
der var en forventning om, 
at han måtte være tak-
nemlig for de mange år, 

han havde fået sammen med sin hustru, og at de 
mange år på en eller anden måde skulle gøre sor-
gen mindre eller lettere. 
 
Ligger der i vores kultur en implicit forestilling om, at 
det yngre menneskes sorg er større eller værre end 
den ældres sorg? Biologisk er det mere naturligt, at et 
ældre menneske dør end et yngre, men det betyder 
ikke, at det er lettere at acceptere, eller at tabet 
opleves mere meningsfuldt, eller at sorgen bliver min-
dre, fordi man er ældre, når man mister en, man el-
sker. Når ældre mødes af klicheer som den, den æl-
dre herre, jeg talte med, blev mødt af, så kan det 
føles som om, der næsten ikke er plads til at sørge. 
Som om man har mistet retten til at sørge. 
 
At sorgen er lettere eller mindre, fordi man er ældre, 
er ikke et billede, der stemmer overens med ny viden 
om sorg hos ældre. Sorgen handler ikke om alder 
eller om, hvor langt ægteskabet blev, inden døden 

skilte de to ad. Sorg handler om den relation, den 
efterladte havde med den, han eller hun mistede. 
Sorg er en reaktion på at have mistet et menneske, 
som har haft stor betydning i livet. Og mange andre 
faktorer end alder har betydning for sorgen, bl.a. 
personligheden, det sociale netværk, tro og måden 
at leve og være i verden på. 
 
Forskning viser, at det at miste en ægtefælle eller 
samlever er en af de mest belastende hændelser, et 
menneske kan komme ud for - uanset alder. At mø-
de mennesker i denne svære situation med bagatel-
liserende klicheer kan betyde, at han eller hun gem-
mer sin sorg bag en facade for at passe til de for-
ventninger, vores kultur opretholder. 
 
Ved afslutningen af dette år, hvor jeg har fået lov til i 
samtaler at vandre med mange mennesker, der ny-
ligt har mistet en, de elskede, er jeg blevet mindet 
om noget, som vores kultur kan se ud til at have 
glemt: At bag den ældres øjne lever et helt menne-
ske, som bebos af stærke følelser, stemninger og re-
fleksioner. I det ældre menneske vi møder, lever det 
legende barn, den forelskede unge, den nybagte 
forælder, som han eller hun engang var - og sorgen 
bæres af dette hele menneske, som længes efter at 
blive mødt som netop dette midt i sorgen.  
 
I mine samtaler med ældre i sorg tænker jeg ofte på 
et vers fra en sang, Pia Raug synger: 
 
”… ryggen er bøjet og synet svigter, 
Jeg har ikke kræfter til dagens pligter. 
Mit hjerte er tungt, og mit hår er gråt, 
Med hørelsen er det også lidt småt. 
Men inden i dette gamle kadaver 
Er endnu levende smukke enklaver, 
Der lever barndom, ungdom og steder, 
Der lever minder, sorger og glæder”. 
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Isen er usikker 
Betragtning om at være pårørende til 
en person med en uhelbredelig og dø-
delig sygdom 
Af Bodil Bundgaard, pårørende 
 
Den dag, diagnosen går op for en, er det som at blive sat ud på en tilfrossen sø med beskeden om, at her 
skal man leve resten af livet; men isen er usikker, og på et ukendt tidspunkt vil den briste, og du vil drukne. 
 
I starten går man forsigtigt omkring, og der sker jo ingenting - de har nok taget fejl. 
 
Pludselig knager isen, og man tænker: ”Åh nej, det kan da ikke være nu”; men nej, nu knager det ikke mere, 
og man bliver rigtig glad - lige til næste gang. 
 
Der er mange gode dage på isen, lige indtil den slår en lang revne, isen knager og gi'r sig, men den holder! 
 
Livet går videre - dage bliver til måneder og år, men vi går stadigvæk rundt på isen og er bange for at træ-
de på det tynde sted - for det er der jo! 
 
Og så en dag, efter at isen har knaget en hel del, rammer vi det sted, hvor isen ikke kan bære, og du ryger 
igennem isen med det ene ben. Redningsfolk fra nær og fjern bliver tilkaldt, men de kan ikke redde dig, og 
du synker ganske langsomt ned i dybet, indtil vandet lukker sig over dit hoved. 
 
Hvorfor skrive dette? 
 
For at fortælle, at byrden - af en diagnose, der siger, du er syg, du skal dø af sygdommen, men vi ved ikke 
hvornår - er ubeskrivelig tung for de pårørende, som står som tilskuere og ikke kan hjælpe! 
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Når kærligheden 
bliver hjemløs  
- en personlig beretning 
Af Annette Hansen, sygeplejerske 
 

En dejlig sensommerdag ankommer jeg til Jonnys hjem. Udenfor skinner solen, men 
i Jonnys liv er der få solskinsdage, efter hun i april i år mistede sin elskede mand. De 
havde været gift i 55 år. 
 
Jonny tager imod mig i døren og byder mig på kaffe. Som det første fortæller Jon-
ny, at hun har det svært. Hun føler faktisk, at Bent svigtede hende ved ikke at tage 
hende med i graven. Vi taler om, hvordan det hele begyndte, da Bent fik konsta-
teret prostatakræft for 11½ år siden. Han levede med det i mange år, og han hav-
de det godt, indtil sygdommen tog fart for 1½ år siden. Bent måtte have stomi og 
senere nyrekatetre. Jonny måtte hjælpe Bent med mere og mere, efterhånden 
som kræfterne tog af. 
 
Hvordan var det for dig, inden Bent kom på Hospice i november 2015? 
 

”Jeg døjede med at magte ham, for han blev tungere og tungere”. 
 
Følte du et stort ansvar i den periode? 
 
"Jeg var bange for, at han skulle dø imellem hænderne på mig”. 
 
Og du klarede det hele selv! 
 
”Ja, for det ville jeg. Kommunen tilbød hjælp, men jeg ville gerne, og Bent ville gerne, at vi klarede os selv så 
længe som muligt”. 
 
Bent blev indlagt til symptomkontrol på Hospice i november 2015, og både Bent og Jonny fik ny energi, så 
Bent kunne tage hjem til jul. Bent var hjemme i 3 måneder, og da måtte de indse, at de havde behov for 
hjælp fra hjemmeplejen. Men Bent blev dårligere og kom atter på Hospice. 
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Kunne du lægge ansvaret fra dig, når Bent var hos os? 
 
”Det var svært de første dage, men jeg oplevede, at 
Bent var tryg ved at være på Hospice. Han sagde til 
mig, at jeg skulle tage hjem om natten og sove”. 
 
Han passede på en måde også på dig? 
 
”Ja, det gjorde han”. 
 
Talte I somme tider om, at det snart var slut? 
 
”Bent bestemte selv alt angående døden, hvad tøj 
han skulle have på, hvilket gravsted vi skulle have. Vi 
havde taget en beslutning, at vi ville tage dagene, 
som de var - var det en god dag eller en dårlig dag - 
og tage udgangspunkt i det. Vi talte ikke meget om 
det, at Bent skulle dø. Sådan havde vi det bedst”. 
 
Et par gange under sidste indlæggelse var der tale om, at Bent skulle hjem igen. Men så blev det udsat, for-
di Bent fik det værre. Jonny blev ikke skuffet over det - jo, på Bents vegne, fordi han så gerne ville hjem og 
sidde på terrassen. Men til sidst sagde Bent alligevel: ”Det var godt, jeg ikke kom hjem”! 
 
Hvordan var det for dig at være på Hospice? 
 
”Jeg følte mig meget velkommen. Det personale, der kendte mig godt, kunne se, når jeg var ked af det. De 
tilbød sig og spurgte, om der var noget, vi skulle snakke om. Og jeg mærkede en fortrolighed mellem Bent 
og personalet, så Bent kunne fortælle dem noget, han ville skåne mig for at vide. Noget af det, der betød 
meget for os begge, var, at Bent blev plejet godt og altid var ren og pæn. Han kunne på den måde bevare 
sin værdighed”. 
 
De sidste døgn 
 
Sov du inde hos Bent de sidste døgn? 
 
”Jeg tog også hjem den sidste aften. Vore to sønner ville blive hos Bent og syntes, det var i orden, at jeg tog 
hjem. Og jeg var tryg ved, at de var der. Inden jeg tog hjem, gik jeg over til Bent og sagde: ”Bent, nu tager 
jeg hjem og sover. Og du skal også sove”. Selv om Bent var langt væk, bevægede han øjnene og læben. 
Jeg nåede lige at sætte nøglen i døren derhjemme, da sønnerne ringede, at nu var Bent død”. 
 
Efter Bents død har Jonny stadig megen støtte i sine børn. Hun spiser hos dem flere gange om ugen, ligesom 
hun har et godt netværk i naboerne. Jonny deltager også i aktiviteter i byen. Men aftenerne og weekender-
ne er hårde. 

Jonny og Bent         Foto: REHPA 
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Hvad gør du, når du bliver rigtig ked af det? 
 
”Så hyler jeg for mig selv. Men en god snak eller en oplevelse med naboerne hjælper ofte. En af naboerne 
har spurgt: ”Har du skældt Bent ud oppe på kirkegården"? ”Ja, det har jeg"! ”Svarede han dig"? spurgte 
hun. ”Ja, han sagde, at jeg skulle nyde nogle år endnu”. 
 
Noget andet er, at jeg er så træt, så træt. Jeg har fået at vide, at det er helt normalt”. 
 
Bents håb 
 
Bent var glad for livet, og selv ved den sidste indlæggelse håbede han, at vi kunne hjælpe ham, så han 
blev bedre igen, ja, måske rask. Men det var rigtig godt, at lægen sagde til Bent, at det kan vi ikke, fortæller 
Jonny. 
 
Er der noget, du gerne vil slutte af med at sige? 
 
”Når Bent skulle herfra, var han det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og med den rigtige pleje”. 
 
Jonny savner fortsat Bent meget, og vi taler om, at det er kærlighedens pris. Hun håber dog, at det ikke er 
sorgen og savnet, der skal blive ved med at fylde så meget. Dagen efter vores samtale skal Jonny ind og 
tale med en psykolog på sygehuset. ”For vi skal ikke blive ved med at tale om, hvor svært det er, når jeg er 
sammen med familie og venner. Jeg skal også videre”, siger Jonny. 
 
Forleden aften så Jonny og hendes søn med familie en film fra guldbrylluppet og talte om, hvor glad Bent 
var den dag. Jonny har også mange gode minder fra mange ferieture til Malta. Hun er inviteret med en af 
børnene derned inden længe og har sagt ja til det, selv om hun ved, at der også dér vil være dage, hvor 
savnet vil fylde hendes sind. 
 
Vi slutter vores samtale af med, at Jonny viser mig billeder fra guldbrylluppet og fortæller, hvor godt han så 
ud, og hvor glade de var den dag. 
 
Stor tak til Jonny, fordi hun ville dele sine tanker og følelser med mig. 
 
PS. Jeg kontaktede Jonny først i december måned for at høre, hvordan det gik. Jonny fortæller, at hun, si-
den vores samtale i sommer, har fået god hjælp af samtaler med psykologen på sygehuset og samtaler hos 
egen læge, som har kendt familiens situation under hele forløbet. Savnet er der stadig, men Jonny oplever, 
at det fylder mindre, selv om det altid vil være der. 
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Den selvstyrende gruppe af  

efterlevende 
Af Inger Grønhøj, frivilligkoordinator 
- i samarbejde med Ole Hvidemose, tovholder i den selvstyrende gruppe af efterlevende 
 

KamillusCaféen er et uformelt mødested for efterleven-
de, der har mistet en pårørende, som enten var indlagt 
på hospice eller var hjemmeboende og tilknyttet Det 
Palliative Team. Caféen er åben den 1. søndag i måne-
den om eftermiddagen og den 3. mandag i måneden 
om aftenen. Der er altid 2 frivillige værter til stede ved 
cafémøderne. 
 
Mødestedet for efterlevende har eksisteret siden efter-
året 2011, og i starten af 2016 var cafétilbuddet ved at 
”drukne i sin egen succes”: Der kom ofte mellem 9-14 i 
caféen - heraf en gruppe efterlevende, der havde be-
nyttet tilbuddet i flere år, og som kom til at kende hinan-
den rigtig godt og talte godt sammen. De begyndte at 

gå ud og spise sammen i forlængelse af møderne om søndagen, og 11 efterlevende begyndte at ses i pri-
vat regi. 
 
Denne positive situation - hvor der var opbygget netværk og venskaber - blev imidlertid en stor udfordring 
for caféværterne: Gruppen var stor, og der var ofte indforstået snak om fælles oplevelser i den sammen-
tømrede gruppe. Det kunne være svært at få efterlevende, der havde mistet for nyligt, til at føle sig godt 
modtaget og godt tilpas, når de kom i KamillusCaféen. 
 
Efter drøftelser af situationen med gruppen og de frivillige caféværter enedes man om at udskille den sam-
mentømrede gruppe pr. februar måned og gøre den selvstyrende - dvs. uden deltagelse af frivillige værter - 
men med tilbud om fortsat at mødes i KamillusCaféen 2 gange om måneden - en lørdag eftermiddag og 
tirsdag aften. Dette tilbud er åbent for eventuelle nye efterlevende, der ”vokser ud af” Caféen for efterle-
vende. 
 
Hvordan er det så gået med den selvstyrende gruppe af efterlevende efter ca. et års forløb? 
 
Den trives i bedste velgående, og der kommer mellem 7-10 efterlevende, når de mødes i KamillusCaféen. 
Det er en glæde at kunne støtte op om gruppen ved at stille lokaler til rådighed - og så betaler de endda 
”husleje”: dagen efter deres møder ligger der en kuvert med 70-100 kr., som er overskuddet fra salg af kaffe 
og kage, som de selv medbringer og betaler. 
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Julehygge  
i efterlevendegruppen 
Af Poul Klingberg, frivillig 
 
Hanne havde tilfældigvis mødt den selvstyrende gruppe af efterlevende i KamillusCaféen i maj måned, og 
benyttede lejligheden til at tage nogle fotos af deltagerne. Hun undrede sig over, hvorfor de samme men-
nesker havde lyst til at blive ved med at mødes på hospice flere år efter, at de havde mistet deres livsledsa-
ger. Hanne og jeg fik mulighed for at opleve gruppen, da de var samlet privat til julehygge hjemme hos In-
ge Lise Mortensen. Der var ni personer til stede, livligt snakkende, i den hyggelige stue, - i fuld gang med jule-
gløgg, kaffe og æbleskiver. Helt fra starten mærkede vi en utrolig god stemning i gruppen, hvor hovedpar-
ten var kvinder. Når hele gruppen er samlet, er de elleve personer. 
 
Det var tydeligt, at der igennem tiden havde udviklet sig et helt unikt og åbent venskab på kryds og tværs i 
gruppen. Som én kvinde siger til os: ”vi har alle sammen en fælles fortid som pårørende på Hospice, eller 
under det Palliative Team. - Vi har grinet og grædt sammen mange gange. Vi kan også ringe til hinanden 
og få råd omkring praktiske gøremål. For eksempel, hvis jeg har problemer med de sanitære installationer, 
kan jeg som minimum få gode råd fra en praktisk mand i gruppen”. 
 
Den yngste i gruppen er 65 år og den ældste 78 år gammel. Imellem møderne på Hospice mødes gruppen 
med mellemrum også privat, på skift hos hinanden. Det blev også nævnt, at nogle fra gruppen har foreta-
get rejser sammen, - for eksempel har nogle for nylig været til julemarked i Lübeck. Selvom gruppen nu også 
mødes privat, blev deres tilhørsforhold til Hospice understreget meget tydeligt. Det er stadigvæk deres mø-
der i KamillusCaféen på Hospice, der binder gruppen sammen. 
 
Hanne spurgte, om nogen af dem i den forløbne tid havde fundet sig en ny partner eller ven. Det var ikke 
tilfældet, men nogle havde undersøgt mulighederne for at få en date på nettet. Det medførte mange go-
de kommentarer og latter. Det var tydeligt, at alle havde et afslappet og meningsfuldt forhold til hinanden, 
som gjorde det let for dem at være sammen. 
 
Da gruppen begyndte at forberede sig på at gå i gang med pakkespillet, sagde Hanne og jeg farvel til 
gruppen. Vi siger tak, fordi de lukkede os ind og delte noget af deres liv i gruppen med os. Vi føler os beri-
get. 
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Lidelse 
Øjebliksbilleder fra Hospice 
Af Lisbeth Halager, udviklingsleder 
 
Vi er, som de fleste hospicer, tilbøjelige til at fremhæve de gode historier. Livet leves indtil døden, og vi vil 
gerne føje liv til dagene fremfor dage til livet. Det ændrer ikke ved den kendsgerning, at der også er megen 
lidelse på Hospice, som følgende øjebliksbilleder viser. 
 
”Jeg ligger bedst på sofaen”, sagde en patient fra Grønland, da hun for 5. gang blev tilbudt at komme i 
seng. ”Der er så mange, der dør i en seng”. 
 
”Der er vigtigere ting i livet, end at blive vasket”, sagde alkoholikeren - ”Jeg vil hellere ud at ryge”. 
 
”Lugter jeg? Så vil jeg godt vaskes”, sagde den psykisk syge. Kompromiset blev, at badekarret var klart hver 
mandag klokken 10. 
 
”Nej, jeg gider ikke spise”, sagde den ulykkelige mor, som skulle dø fra 2 teenagebørn. ”Jeg kan ligeså godt 
få det overstået”! 
 
”Når jeg ikke kan gøre det, jeg plejer, kan jeg ikke finde glæde ved livet”, sagde den udhungrede kunstner. 
”Kan jeg ikke bare få lov til at sove”? 
 
”Kan I ikke putte lidt ekstra i sprøjten”? sagde den vansirede kvinde, hvis kræft sad i ansigtet. ”Kan du så i 
det mindste ikke hænge noget over spejlet”? 
 
”Må jeg godt dø nu”? spurgte en far til tre børn under 10. Det fik han lov til af en grædende hustru. Han dø-
de 5 minutter senere. 
 
”Kan jeg få et mundbind”? skrev den lidende kone. Hendes tunge var kæmpestor og hang ud af munden.  
”Jeg vil gerne i Bilka og se juleudstilling - og folk glor sådan. De voksne er værst”. 
 
”Havde jeg vidst, det ville blive sådan, var jeg gået til lægen”, sagde den enlige kvinde, som havde flere 
store cancersår på overkroppen. 
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At finde sin vej 
Af Camilla Højgaard, sygeplejerske 
 

Som sygeplejersker er vi ”trænet” i at undre os, sådan at vi kan stille os åbne over-
for det, som patienterne fortæller os, for at vi derved kan yde en bedre sygepleje. 
Helt enkelt og kort fortalt. Men hvordan undrer man sig? Ja, hvad vil det i grunden 
sige at undre sig? 
 
Jeg har i efteråret været på kurset ”Professionel Undren og Undersøgelse”, som 
udbydes af Aalborg Universitet under deres ”heltid på deltid”- kurser. Kurset er ba-
seret på 1. semester på kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi og har et omfang 
af 5 ECTS point. Min motivation for at søge kurset var, at jeg ønskede at få indblik i 
en mere filosofisk tilgang til dét at undre sig, og hvordan man kan bruge denne 
tilgang i praksis. 
 
Vi blev undervist af filosof og professor Finn Thorbjørn Hansen, som har lavet et pro-
jekt på Anker Fjord Hospice, hvor han underviste plejepersonalet i professionel un-

dren og lærte dem, hvordan de bruger ”undringsværkstedet” i denne forbindelse. Dette undringsværksted, 
som Finn Thorbjørn Hansen selv er skaberen bag, var det, undervisningen på kurset tog udgangspunkt i. Med 
mig fra kurset tager jeg en ny forståelse af, at den fænomenologisk filosofiske tilgang til undren er helt særlig 
og berigende. Det gør, at jeg har et andet udgangspunkt for min undren og forholder mig til de ”store 
spørgsmål”, som kan opstå i mødet med patienter og pårørende, og jeg tror, at jeg er blevet bedre til at 
lytte til dét, der egentlig bliver sagt. Jeg har dog også erfaret, at filosofien ikke er den vej, jeg gerne vil gå, i 
forhold til en egentlig efteruddannelse. Grundene hertil er mange, men jeg har på ingen måde fortrudt, at 
jeg har taget kurset i professionel undren - jeg har lært utrolig meget. 
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Når vi selv er værktøjet 
Eksistenslaboratorium på KamillianerGaarden 
Af Ole Raakjær, hospicepræst og Susanne Fodgaard, psykolog 
 

Om smeden er en god smed, afhænger ikke først og 
fremmest af, om han er et venligt, imødekommende og 
empatisk menneske. Han kan i princippet være fremra-
gende til at slutte en vask til eller trække rør til et nyt ba-
deværelse, uden at kunne tale med mennesker. Det er 
helt anderledes med den sundhedsprofessionelle. Hen-
des værktøj er ikke en rørtang eller skruenøgle. Hun er sit 
eget værktøj. Hendes personlige holdninger og værdier, 
hendes egne svar på de eksistentielle spørgsmål om liv 
og død, har betydning for, hvordan hun møder patienten 
og de pårørendes eksistentielle behov, problemer og 
bekymringer. 
 
Eksistenslaboratorium er udviklet af bl.a. Maria Baastrup 

Jørgensen, som er hospitalspræst på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, og består af 3 undervisningsmo-
duler af 2 timers varighed.  
 
Det sætter fokus på at dygtiggøre sundhedsprofessionelle, så de bliver bedre til at indgå i samtaler med pa-
tienter og pårørende om de grundlæggende eksistentielle temaer, der er på spil, når mennesker rammes af 
alvorlig sygdom, død og tab. Laboratorierne bygger på den tanke, at eksistentielle problemstillinger er på 
spil hver eneste dag i den sundhedsprofessionelles arbejdsliv, og den måde, hun møder dem hos patienter 
og pårørende, hænger tæt sammen med hendes egne erfaringer, holdninger, værdier og antagelser. Or-
det ”laboratorie” understreger, at det er et sted, hvor man eksperimenterer, iagttager og reflekterer over 
sine egne holdninger. Det er altså ikke patienten, der er i centrum her, men den sundhedsprofessionelle selv. 
Arbejdsformen er praktiske øvelser og fælles refleksioner, hvor processen og samtalen er det vigtigste. 
 
Tanken er, at når man får et sprog for noget hos en selv, kan man måske også bedre få øje på det hos pati-
enter og pårørende. Og netop få øje på det, som noget der er forskelligt fra ens egne forestillinger og anta-
gelser om, hvad der er vigtigt. ”Vi skal rumme patienterne”, siger vi. Gad vide hvad det betyder, og hvad 
det får os til at gøre? ”Vi skal hjælpe og trøste”, siger vi. Hvad betyder det at trøste? Og hvad får det os til at 
gøre? ”Han brød sammen”, siger vi. Hvad ligger der i det? Og hvilke krav får det os til stille til os selv? 
 
Den måde, vi taler om hinanden og det, vi oplever, er med til at skabe vores virkelighed. Sproget er ikke 
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neutralt, men er fyldt med mening, inden vi bruger det. Taler vi på en anden måde om det, vi oplever, for-
andrer verden sig også. 
 
---------------------------------- 
Psykolog Susanne Fodgaard og hospicepræst Ole Raakjær har i efteråret 2016 kørt to sådanne laboratorier 
med i alt 12 personer fra såvel Hospice som Det Palliative Team. Der har generelt været stor tilfredshed med 
forløbet. Evalueringerne viser, at det især er samtalerne, hvor man både er blevet udfordret og provokeret 
personligt, der har givet stof til eftertanke, og som har smagt af mere. Og så en opdagelse af, at selvom vi 
bruger de samme ord, mener vi ikke nødvendigvis det samme. 
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Håb og drømme 
om livet ved skoven 
Af Lisbeth Halager, udviklingsleder 
 
Da vi var i gang med at planlægge indholdet i denne årsberetning, var det nyligt endeligt besluttet, at vi 
skulle bygge nyt Hospice. Og vi kom til at snakke om, hvilke forestillinger vi hver især gør os om, hvordan det 
bliver at være i det nybyggede Hospice. Det blev til denne artikel. Jeg har været rundt og spørge ansatte 
om, hvilke forestillinger de gør sig om ”livet ved skoven” - om de kunne tænke sig til en stemning i det nye 
Hospice. 
 
Om livet på Hospice er der kommet følgende udsagn: 
 
"Jeg nyder at høre børnenes stemmer, når de leger, gynger på vores nye legeplads". 
”Jeg føler en stor glæde, når jeg går forbi vores lækkert velindrettede teenagerum, og ser, hvordan de hyg-
ger og taler sammen”. 
”Jeg er så glad for, at vi stadig er ”det gamle Hospice” i de nye rammer. Personalet er samlet om kerneop-
gaven - at yde pleje og omsorg til alvorligt syge og døende”. 
”Det er dejligt, at kunne tilbyde rygerne nogle hyggelige omgivelser. De er kommet ud af ”skammekrogen”. 
Vores nye rum til spabadet er så dejligt at være i, jeg tror det bliver brugt meget mere, end det mere kliniske 
rum vi havde før. Det her er virkelig et wellnessrum”! 
”Herligt at se patienter eller pårørende komme afslappet og lindret ud fra wellnessrummet”. 
”Jeg er så glad for de gode rammer for samtaler med pårørende”. 
”Det er godt, at vi har bevaret ånden”. 
 
Om indretningen af Hospice er der følgende håb: 
 
”Det er godt, at vi har fået en ”reception”, hvor især pårørende kan henvende sig. Når de kommer for første 
gang i huset, kan de henvende sig der - de behøver ikke at lede efter personalet”. 
”Dejligt med gode fællesområder - hyggekrogen, samtalekroge og -rum og det store opholdsrum med 
plads til større sammenkomster (når vi f.eks. har kor på besøg)”. 
”Jeg glæder mig over mange ting ved vores nye hus, dels at det er indrettet med reception og tydelig skilt-
ning, så patienter og pårørende og andre gæster let kan orientere sig. Dels at det har været en rigtig god 
proces med byggeriet. Mange brugere er blevet hørt, mange ønsker er blevet opfyldt. Vores nye hus funge-
rer, der er ikke noget, vi ønsker anderledes - og byggeriet blev afleveret til tiden uden væsentlige fejl og 
mangler. Fantastisk”. 
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”Nyder sådan, at vi har fået et refleksionsrum, hvor der er ro til både samtaler og fordybelse. Der er en smuk 
udsigt, og ingen forstyrrende lyde”. 
 
Om Hospice som arbejdsplads er der følgende drømme: 
 
”Jeg nyder sådan, at administrationen og sygeplejerskernes kontor ligger meget tæt på hinanden. Det har 
lettet kommunikationen og samarbejdet”. 
”Jeg nyder, at vi har fået et stort rengøringsrum med afløb i gulvet og spuler, så vi kan gøre vores rengø-
ringsvogne rene - personalet har også mulighed for at gøre hjælpemidler rene. Og så nyder jeg, at vores 
nye møbler er lette at rengøre”. 
”Jeg nyder meget, at vi har fået en personaleafdeling - og et personale toilet”! 
”Nyder meget køkkenfaciliteterne ved vores personalestue”. 
”Nyder meget den nærende og afstressende stund, jeg kan tage i refleksionsrummet”. 
”Jeg nyder i den grad vores nye kontor, hvor der er plads og arbejdsro. Der er en arbejdsplads til alle, som er 
på arbejde, og jeg er så glad for den elektroniske sygeplejejournal”. 
”Jeg glæder mig over, at anretterkøkkenet er mere praktisk indrettet, så det brugte service let kan samles 
ved vasken i opvaskerummet - og det er skønt, at opvaskerummet er indrettet ”rygvenligt”. Det er dejligt, at 
ismaskinen er blevet en integreret del af køkkenet, mest af hensyn til larmen fra den. Endelig nyder jeg me-
get vores nye musikanlæg, som sender blide toner ud over spisestuen. Skal jeg også lige nævne det skønne 
store linnedrum midt i huset”. 
”Føler sig ikke længere hjemløs. Vi har fået samtalerum nok. Og så er det dejligt, at vi sammen med arkitek-
terne har fået skabt et smukt og funktionelt Hospice”. 
”Nyder meget det nye køkken, helt specielt gulvet som er både skridsikkert og rart at gå på - og let at gøre 
rent. Og så er det rigtig godt, at vi har fået et større omklædningsrum med bad”. 
 
Mange håb og drømme afspejler, hvad vi kunne tænke os anderledes ved det hus, vi nu har. Ideer som skal 
med i beskrivelsen af det nye Hospice. Jeg havde måske drømt om lidt vildere drømme, men vi er jo i Nord-
jylland. 
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Sommerudflugt  
og fest 2016 
Af Poul Klingberg, frivillig 
 
Dette års sommerudflugt for personalet og for de frivillige på Hospice blev særdeles vellykket, ikke alene på 
grund af et perfekt vejr, men også på grund af festudvalgets store kreativitet. En stor tak til Kirsten Muniz, Sig-
ne Lindstrøm og Elisabeth Ubbesen - ikke mindst til Elisabeth, som stillede lokaler til rådighed til festmiddagen. 
 
Vi fik en lidt forsinket start fra Hospice, da bussen holdt og ventede på os på en forkert adresse! Men af sted 
kom vi med højt humør, sang og musik i bussen. Første stop var ved de skønne Vejler, hvor vi nød vores med-
bragte kaffe og ”basser”. Her steg Elisabeth på bussen og var vores guide på resten af turen - til tider på 
meget smalle veje igennem den skønneste natur. Hvis vi havde mødt en bil på disse strækninger, ville det 
ikke have været muligt for os at komme forbi hinanden. 
 
Næste stop var Bunkermuseet i Hanstholm, hvor vi fik et indblik i 2. verdenskrigs historie. Vi hørte både om 
byggeriet og fik en fornemmelse af de tyske soldaters ørkesløse liv på stedet. Vi fortsatte turen til Nors Sø, 
som ligger i kanten af Nationalpark Thy. Vores forsinkede start på turen havde vi ikke nået at indhente, inden 
vi ankom. Vi kan være glade for, at naturvejlederen, som stod og ventede på os, var en ægte thybo. Hvis 
ikke det havde været tilfældet, ville han for længst være taget hjem. Elisabeth havde ikke haft mulighed for 
at ringe til ham og fortælle om vores forsinkelse. Han kunne fortælle den ene og den anden humoristiske 
anekdote om Nationalparkens tilblivelse og fortælle om plante- og dyreriget i det storslåede område. På 
den måde sørgede han for, at stemningen i gruppen kom endnu en tand i vejret - ikke mindst på grund af 
hans facon og udpræget lokale dialekt. 
 
Den store dag sluttede på ”Paletten”, Elisabeths Plejehjem i landsbyen Nors, med et festligt måltid i smukke 
lokaler. Da vi var færdige med at spise, blev vi underholdt med en lille intimkoncert over temaet ”relationer”. 
Elisabeth og hendes mand Niels Jørgen har købt det store og velholdte plejehjem af kommunen. Alternati-
vet havde været nedrivning. Stedet er ved at blive indrettet til i alt 18 boliger for seniorer og til et aktivitets-
center for lokalområdets beboere. De tilbyder også overnatning for turister. Et smukt og spændende sted at 
besøge. 
 
Det blev sent, da bussen endelig vendte tilbage til Aalborg efter en meget fin og festlig udflugt til Thy og 
omegn. Endnu engang tak for turen. 
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40 års jubilæum 
Af Lisbeth Halager, udviklingsleder 
 
Første dag i marts kunne Irene Hassing, rengøringsassistent 
på KamillianerGaardens Hospice, fejre sit 40 års jubilæum 
som ansat i Region Nord. Og vi kunne fejre Irene, vi er 
nemlig rigtig glade for at have Irene som samarbejdspart-
ner på Hospice. Irene har svunget moppen i 40 år, og hun 
kan en sjælden gang også koste lidt med os andre, når 
der er brug for det - det kan jo ske, at det er nødvendigt. 
Irene blev fejret med en lille reception. 
 
Irene er tildelt Dronningens Fortjenstmedalje i sølv. Den var 
desværre ikke nået frem til dagen, men nogle uger efter 
kom ”dronningen” - alias Helle Bjørn Larsen - selv med 
den. 



34 

Øget opmærksomhed om  

børn og unge  
som pårørende på Hospice 
Af Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut cand.mag. 
 

Den professionelle indsats i forhold til omsorg for pårørende på Hospice har i 2016 
været fokusområde for revidering og udvikling. Særligt er der blevet taget initiati-
ver omkring de patienter, som er forældre til børn og unge i alderen 0-25 år, og 
indsatsen omkring disse familier. Tidligere har vi primært haft fokus på pårørende 
børn og unge op til 18 år, men nyere psykologisk forskning viser, at de unge voksne 
op til 25 år er i en særligt sårbar gruppe i forhold til tab af forældre, specielt unge 
kvinder. 

Når et barn eller en ung oplever, at en af forældrene rammes af alvorlig sygdom 
og nærtstående død, sættes det ”normale” familieliv ofte ud af spil, og hverdagen 
præges af uforudsigelighed, usikkerhed, bekymring og ængstelse. Forældrene vil i 
den situation typisk føle sig særligt udfordrede ved både at skulle tackle den kritiske 
livssituation og at leve op til deres forældreansvar, især når familiens børn og unge 
har brug for ekstra omsorg og opmærksomhed, og for at blive inddraget og kom-
munikeret med på deres forståelsesniveau. 

Børn og unge kan opleve og udvise sorgreaktioner allerede før, de mister den syge forælder. Sorgen kan 
f.eks. komme til udtryk som: angst, savn, vrede, tristhed, skyld, skam, søvnforstyrrelser, selvbebrejdelser, skole-
problemer, fysiske gener, regressiv adfærd, social tilbagetrækning, personlighedsforandringer, grublerier 
over årsager og mening, fremtidspessimisme, men i nogle tilfælde også øget vækst og modning.  

Som professionelle omkring familien bør vi derfor være opmærksomme på at opspore og identificere de 
særlige behov, børn og unge som pårørende måtte have, og om eksterne tiltag er i gang eller skal iværk-
sættes. Ligeledes vurderes det, om nogle af vores tilbud kan komme dem til gode, 

Der er nedsat en tværfaglig interessegruppe, der har til opgave at revidere de kliniske retningslinjer for tilbud 
til børn og unge som pårørende på Hospice, blandt andet ved at implementere nyeste nationale forsknings-
baserede retningslinjer og anbefalinger fra forskellige instanser. Yderligere ønsker vi at forbedre Hospices 
fysiske rammer og muligheder for børn og unge, både på kort sigt mens vi stadig er i de nuværende ram-
mer, men også i vores nye hospicebyggeri. Nogle af gruppens medlemmer har deltaget på nationale inspi-
rationsdage og har tilbagebragt en stor mængde nytænkning og konkret børne/unge-materiale til udleve-
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ring hos os. Denne gruppe havde sin opstart i 2016, men vi fortsætter arbejdet i 2017. 

Et andet tiltag omhandler en mere systematisk indsats overfor familier med børn og unge, allerede når de 
tilknyttes Det Palliative Team. Det gøres ved en trivselssamtale med forældrene, hvor præsten eller psykolo-
gen søger at afdække familiens trivsel, reaktioner, drømme og særlige udfordringer. Ligeledes indsamles 
fakta om bl.a. barnets/den unges alder, indblik i sygdommen, netværk, sociale foranstaltninger, tidligere 
erfaringer med sygdom/død, dagligdag og sociale liv. Tanken bag dette er til dels at give hjælp til selv-
hjælp til de ressourcestærke forældre samt at afdække hvilke familier, der har særlige behov eller udfordrin-
ger, således at en særlig indsats kan sættes i gang for dem. De eksisterende tilbud til særligt udfordrede fa-
milier ledes af en professionel og kan være familie- og trivselssamtale med alle nærmeste familiemedlem-
mer, sessioner for børn/unge alene, familieintervention med flere familiemedlemmer (en eller flere sessioner) 
og besøg i barnets eller den unges skole. 

Dette initiativ er taget på tværs af Det Palliative Team og Hospice, af en lille gruppe bestående af præst, 
psykolog og musikterapeut. Fællesnævneren for os er, at vi alle arbejder med støtte, samtaler og/eller terapi 
med pårørende børn, unge og familier i tiden, hvor familien er indlagt på Hospice og/eller har kontakt til Det 
Palliative Team, og i nogle tilfælde også efter dødsfaldet. 

Som musikterapeut har jeg personligt også været i berøring med mange børn og unge pårørende i det for-
gangne år på Hospice. Jeg vil gerne give et lille eksempel ved at dele en fortælling om et kort sangskriv-
ningsforløb med et par søstre på 10 og 12 år, der besøgte deres meget syge mor på Hospice. De var begge 
klar over, at det kun var et spørgsmål om tid, før deres mor ville dø. Det var især svært for den ældste datter 
at være på stuen. 

Pigerne var blevet nysgerrige på, hvad en musikterapeut mon laver, så vi smuttede en tur ned i kælderen, 
hvor vi kunne sidde i den orange sofa, snakke, spille musikinstrumenter og vise videoer på mobiltelefonen 
uden at forstyrre deres trætte mor på stuen. Hurtigt spirede tanken om at skrive en sang i fællesskab, og pro-
cessen var i gang. Den ene søster havde tidligere spillet guitar med sin mor og blev dermed guitarist, mens 
den anden søster gerne ville spille tromme. Jeg brugte min lyre, som jeg også havde spillet for deres mor 
tidligere. Begge søstre bidrog ihærdigt med deres egne ord og mange gode melodiske idéer til to fine vers i 
en sang, der dels kom til at omhandle pigerne selv og deres særlige evner og fremtidsdrømme, dels deres 
kærlighed til moderen. Nogle af vers-stykkerne skulle synges solo af begge piger på skift. To dage senere fik 
vi færdiggjort og finpudset melodien og øvet både instrumentspil, sang og performance. Kort efter sang og 
spillede pigerne deres egen sang for deres mor, mens far filmede og forevigede den helt særlige og rørende 
stund. Der blev kvitteret med varme knus, smil og kærlige stolte kommentarer fra deres mor i sengen og et 
par tårer på faderens kind, iblandet varme smil. Begge piger var meget stolte over, at de havde formået at 
skabe noget så personligt til deres mor, og at det lykkedes at trodse nerverne og fremføre det. Et lille uddrag 
af sangteksten er: ”Vi er dine piger - Konditor eller massør bli´r jeg - Jeg vil ha´ en fremtid som en rig professor 
- 8 mål i kamp, dét mig - Holdets mest sikre skud, dét er mig - Elsker dig, mor - Du er den bedste- Og du i vo-
res hjerte bor. Vi ved du elsker os, og vi elsker dig - Du er en ener - Du er så pæn - Du er godhed – Du er god 
at snakke med”. 

Jeg har også i 2016 haft den store ære at debutere som kapitelforfatter i en ny international 
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(engelsksproget) fagbogudgivelse om musikterapi med 
familier i mange forskellige kontekster. Bogen blev redige-
ret af to musikterapiprofessorer Stine Lindahl Jacobsen 
(DK) og Grace Thompson (AUS). Mit kapitel omhandler 
familiemusikterapi med døende familiemedlemmer og 
præsenterer vores Hospice, målgruppens behov, relevant 
teori, forskning, min musikterapeutiske tilgang samt en ca-
se-historie. Sidstnævnte beskriver en mandlig patient i 
40´erne og hans sammenbragte familie med kæreste og 
fire teenagebørn. Musikken - i form af den døende fars 
yndlingssange fremført live for familien en sommerefter-
middag i Hospicehaven - blev katalysator for, at han kun-
ne lette sit hjerte og dele svære følelser, men også udtryk-
ke kærlighed, respekt og anerkendelse overfor alle tilste-
deværende familiemedlemmer. Musikken muliggjorde og skabte rummet for denne kommunikation, som 
forløste situationen og gav en fælles samlende oplevelse, som familien har givet udtryk for, de altid vil huske 
som noget særligt vigtigt og positivt opbyggende i deres svære afskedsproces. 

Begge familier i de omtalte cases har givet deres officielle tilladelse til, at deres fortællinger gerne må for-
midles skriftligt. 

 

Legerum Legerum 
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Tænk,  

så nåede vi frem 
Af Pia Poulsen, sygeplejerske 
 

Tænk, så nåede vi frem, vi har glædet os på hele turen til at møde jer. Jeg hedder 
Thea og jeg rejser altid sammen med min tvillingebror Theo. Vi har været på en 
lang bamsefærd, som I kan læse om i bogen ”Den lange bamsefærd” og her i 
efteråret 2016 ankom vi endelig, trætte men nysgerrige på, hvad der venter os her 
på KamillianerGaardens Hospice i Aalborg. 
 
Her skal vi nu gøre vores indtog og bo, indtil der kommer en lille pige eller dreng, 
der har brug for sådan én særlig én som mig. Sygeplejerskerne fortæller, at der 
ofte kommer både piger og drenge her på Hospice, som har brug for én at kram-
me, fortælle hemmeligheder til og dele det svære med, når de skal miste én, de 
holder af. 
 
Vi glæder os til at møde netop DIG og være sammen med dig - for det er netop 
det vi kan! 

 
TrygFonden har betalt vores rejse – TAK! 
 

Thea og Theo 
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Årets toner,  
rytmer og klange 
om musik i huset i 2016 
Af Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut cand.mag. 
 
”Hvor solens stråler ikke når hen, der når dog tonerne”  
(Søren Kierkegaard 1813-1855). 
 
Det forgangne år har budt på en perlerække af musikalske oplevelser til stor glæde for patienter, pårøren-
de, ansatte og frivillige på Hospice. Som Kierkegaard udtrykker det, så har musikkens væsen; tonerne, ryt-
merne og klangene en særlig evne til at nå dybt ind i vores sind. Selv der, hvor det ikke er lyst og let. 
 
Musikken skaber et rum, hvor vi kan mærke os selv og en resonans i kroppen, i vores egen historie, det leve-
de liv og i minderne. Det giver genlyd i vores egne følelser og tanker. Samtidigt åbner musikken også for op-
levelsen af noget, der kan deles med andre mennesker, nogle gange ordløst gennem et blik, et klem i hån-
den, et smil, en tåre i øjenkrogen eller stemmens samklang med andre stemmer. Musikken kan berøre os og 
løfte os, så vi ser det hele lidt ovenfra, og det kan af og til skabe forbindelse til noget, der føles større end os 
selv. 

Listen Up 
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Gennem hele året har de frivilliges musikgruppe med både pianister og sangere troligt samlet patienter, 
pårørende og ansatte til aftensang ved klaveret på anden etage hver torsdag aften. Herfra har årstidens 
sange og de aktuelle patienters yndlingssange strømmet ud i korridorerne. Musikgruppen har også holdt den 
skønne tradition med sommersang i Hospicehaven i hævd. Som sædvanligt var arrangementet - der fandt 
sted den 30. juni - åbent for alle i lokalområdet. Ca. 150 gæster havde valgt at bruge den skønne sommer-
aften til fællessang efter Højskolesangbogen, og lyttede til muntert musikalsk indslag fra medlemmer af grup-
pen "The Mayor`s Musicke". 

 
Vi har i år også jævnligt benyttet os af det fantastiske til-
bud fra ”Kunstnere i Hospice”, der giver mulighed for gra-
tis hospicekoncerter og -foredrag ved en lang række 
dygtige og anerkendte kunstnere. I februar gav den fæ-
røske sanger, sangskriver og virtuose guitarist Stanley Sa-
muelsen en poetisk og meget rørende koncert i en næ-
sten fuld spisestue, hvor flere patienter var ude i deres 
senge for at lytte. Lena Løbner, som fortolker danske san-
ge og salmer med sin dejlige altstemme, kom forbi Hospi-
ce en majaften, hvor fællessangene ingen ende ville ta-
ge blandt de opløftede tilhørere. De smukkeste fortolknin-
ger af den danske sangskats melodier fik vi i gave af san-
geren og multikunstneren Søren Friboe i august, hvor også 
forfatteren af denne artikel fik den store ære at blive gæ-
stesolist i et par sange. I oktober spredte Helge Engel-
brecht glæde ved sin varme optræden, krydret af dialek-
tiske herligheder og finurlige sangtekster, og i samme må-
ned fik vi endnu et medrivende og skønt musikalsk besøg 
af Stanley Samuelsen. 
 
Juletiden har budt på et smukt luciaoptog fremført af 15 
piger fra 7. klasse fra Skt. Mariæ skole. Her var flere patien-
ter kørt ud på gangen for at nyde de smukke hvidklædte 
unge pigers klokkeklare klang, lys og finhed. Der var tårer i 
øjnene på både patienterne og personaler, der bevidne-
de optoget og nogle af de reaktioner, det affødte. 
 
Desuden fik Hospice i år hele to kor-julekoncerter. Vi star-
tede december med vokalgruppen ”Listen Up”, der trylle-
bandt publikum med deres høje niveau af harmonier, 
rytmisk sans, musikalitet og stemmekraft. Tæt på jul kom 
”Kor Sonor”, en moden udgave af sangere, der tidligere 
har sunget i Vodskovs pigekor. De sang fire dejlige fler-
stemmige julesange, der spredte julestemning med deres 
nærvær og sangglæde. 

Stanley Samuelsen 

Helge Engelbrecht 
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Personalet og de frivillige blev beriget med livskraftig musik 
på årets sommerudflugt til Thy i august, hvor turen blev 
krydret med ”busmusik” af husets lejlighedsduo, frivillig Vig-
go Uttrup (violin) og undertegnede musikterapeut (guitar 
og sang), der spillede op til glade fællessange fra somme-
rens sangskatte, iblandet nordisk og keltisk folkemusik. Tu-
rens musikalske højdepunkt var en smuk intimkoncert ved 
duoen ”Between the Lines” ved Line Mortensen (sang) og 
Carsten Kjær (klaver) med deres egen musik, der handlede 
om menneskelige relationer med tankevækkende, ved-
kommende tekster og smukke gribende melodier. 
 
Løbende igennem året har der til gudstjenester været le-
vende musik, fremført af frivillige Viggo Uttrup (violin) og 
Birgit Trolle (klaver), ligesom toner fra min guitar og stemme 
har fyldt trappeopgangen fra tid til anden. Between the Lines 

Lucia optog 
7. klasse fra Skt. Mariæ skole 
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Grøn Smiley for  

arbejdsmiljøet 
Af Bodil Kristensen, sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant 
 

I det forgangne år har vi haft rigtig meget fokus på arbejdsmiljø, idet arbejdstilsynet 
meddelte, at de ville komme på uanmeldt besøg. Senere fik vi besked om, at de 
ville komme den 18/8 og 1/9. 
 
Den 18/8 havde Arbejdstilsynet fokus på det psykiske arbejdsmiljø, hvor flere med-
arbejdere blev interviewet, og den 1. september blev der sat fokus på forflytninger. 
Vi fik således god tid til at forberede os og fik mulighed for at udtale os om vores 
arbejdsforhold. Arbejdstilsynets to udsendte medarbejdere var meget interesseret i, 
hvordan vi arbejder, og hvad der belaster os i det daglige arbejde. 
 
Vi havde inden besøget den 1/9 afholdt forflytningskurser med portør og forflyt-
ningsinstruktør Keld Villadsen fra sygehuset, som også underviste os sidste år. Vi kun-
ne via disse kurser bygge videre på vores kompetencer. Vi er blevet gode til at 
støtte patienterne i at flytte sig, og til at identificere behov for- og brug af hjælpe-

midler. Ros fra underviseren blev det også til. Konceptet PRIS (planlæg, risikovurder, informer og samarbejd), 
havde vi øvet og nudget. Sygeplejerske Kristian Andersen blev den, der på forbilledlig vis demonstrerede, 
hvordan en patient flyttes længere op i sin seng med hjælp af spilerdug, egne ressourcer og sengens funkti-
oner. 
 
Der blev afholdt interviews med ledelsen og ansatte, og til slut fik vi en kort sammenfatning af, at vi har et 
godt både fysisk og psykisk arbejdsmiljø og dermed en grøn smiley. Den er holdbar i 5 år, medmindre vi får 
påbud i perioden. 
 
Som arbejdsmiljørepræsentant modtager jeg nyhedsmails fra Branche Arbejdsmiljø Rådet. Branche Arbejds-
miljø Rådet for social og sundhed har sammen med Pia Ryom, leder af arbejdsmedicinsk klinik, Aalborg sy-
gehus, udarbejdet 10 pjecer/værktøjer til forebyggelse af stress. Vi har købt pjecerne og er inspirerede i vo-
res arbejde. 
 
Ligeledes er der nye pjecer om den gode modtagelse af nye medarbejdere. Dette vil vi sætte fokus på, 
idet vi forventer at skulle modtage flere nye medarbejdere i det kommende år. 
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Tillidsrepræsentanten  
beretter om 2016 
Af Kirsten Borrisholt, sygeplejerske  
og tillidsrepræsentant 
 

Så er det tid til at se tilbage 
på 2016, som for mig som 
tillidsrepræsentant har væ-
ret et spændende år med 
gode opgaver og oplevel-
ser, både ”ude og hjem-
me”. 
 
Jeg har i kraft af min rolle 
som tillidsrepræsentant væ-
ret med til aktiviteter arran-
geret af Dansk Sygepleje-
råd, eksempelvis temadage 
om arbejdsmiljø. Et godt 

arbejdsmiljø er uhyre vigtigt for den enkelte medar-
bejders trivsel og udviklingsmuligheder. Det er også 
et fundament for at kunne levere god og omhygge-
lig sygepleje og omsorg. I vores hverdag, som kan 
være meget uforudsigelig, er det vigtigt, at vi støtter 
hinanden og bakker op, når der er behov for det. 
 
Jeg har sammen med arbejdsmiljørepræsentant Bo-
dil Kristensen deltaget i et temamøde med Søren 
Viemose, der er en meget erfaren forhandlingsrådgi-
ver på bl.a. det offentlige område. Ud fra sit store 
kendskab til arbejdsmarkedets relationer og udfor-
dringer, gav han et meget tankevækkende oplæg 
om ”nutidens tillidsvalgte”. For mig var det meget 
inspirerende at høre om Viemoses vurdering af vigtig-
heden af de tillidsvalgtes indflydelse på arbejdsplad-
sen. Der var gode ideer til, hvordan indflydelsen kan 
forvaltes på et arbejdsmarked, der i dag er præget 
af forandring og hurtige løsninger. Det var et interes-
sant blik på det generelle arbejdsmarked, men for 
mig også personlig inspiration til at fortsætte det 

spændende arbejde som tillidsvalgt og bidrage til 
udvikling, samarbejde og at bevare et godt arbejds-
miljø. 
 
Jeg har i år været så heldig at være gæst ved Dansk 
Sygeplejeråds Kongres, der blev afholdt i København 
i maj måned. Kongressen afholdes hvert andet år og 
her træffes bl.a. beslutninger for organisationens poli-
tik og interne regler. Dansk Sygeplejeråd i Kreds Nord-
jylland inviterede 5 medlemmer til kongressen, og 
gæsterne får lov at være med under hele kongres-
sen og også under et forberedende seminar. Det var 
interessant at følge drøftelserne blandt kredsmed-
lemmerne inden, under og efter kongressen. Jeg op-
lever en kreds, der er lydhør overfor det enkelte med-
lem og tager frembragte problemstillinger alvorligt. 
For mig var det også 4 dage i et sygeplejefællesskab, 
som virker stærkt på trods af vores vidt forskellige ar-
bejdspladser. Mange sygeplejersker oplever stort ar-
bejdspres i det daglige og har brug for opbakningen 
i et solidt fagligt fællesskab. 
 
”Hjemme” igen føler jeg mig inspireret og klar til at 
tage fat på arbejdspladsens opgaver og udviklings-
områder. Vi har i årets første halvdel arbejdet en del 
med det fysiske arbejdsmiljø, mest med forflytnings-
teknikker. Senere på året har jeg sammen med Kir-
sten Ribberholt Justesen og Bodil Kristensen set på 
det psykiske arbejdsmiljø og hvilke tiltag, vi kan gøre 
på det område. Det er spændende og vigtigt, at vi 
også har fokus på den del af arbejdsmiljøet, da vi 
ved, at vi på KamillianerGaarden skal byde en del 
nyansatte sygeplejersker velkommen i den kommen-
de tid. Arbejdsmiljøet skal gerne baseres på åben-
hed og tryghed, så sparring og faglig udvikling bliver 
en naturlig del af hverdagen. Jeg ser frem til at fort-
sætte det spændende arbejde og i øvrigt også at 
møde vores kommende kolleger, som skal være med 
til at ”tegne” vores Hospice i fremtiden. 
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Faglig Café - nyt fagligt forum 
Intern undervisning på Hospice 
Af Lisbeth Halager, udviklingsleder og Kirsten Ribberholt Justesen, afdelingssygeplejerske/souschef 
 

Nogle af elementerne i den interne undervisning på Hos-
pice i 2016 har været en fagaften og Faglig Cafe. 
 
Fagaftenen blev afholdt i maj måned. Kirsten Borrisholt 
og Pia Poulsen har begge taget et modul i en Diplomud-
dannelse: ”Palliativ indsats med fokus på mellemmenne-
skelige aspekter”. Uddannelsen forløb over 4 måneder 
med fremmøde på uddannelsesstedet en gang ugent-
ligt. De berettede om uddannelsesforløbet og fremlag-
de deres afsluttende opgave. Begge opgaver havde 
fokus på samarbejde med pårørende, som er en stor del 
af indsatsen på Hospice. 
 
Mette Albæk og Lisbeth Halager havde i 2015 været til 

EAPC kongres (Verdenskongres i palliation). Vi fremlagde det, der havde gjort størst indtryk på os. Stort og 
småt fra verden. 
 
Endelig har Mette Albæk taget en uddannelse indenfor NLP. Mette fortalte om uddannelsen og om forskelli-
ge metoder til refleksion, som de var blevet præsenteret for. Mette skal i 2017 arbejde med metoderne i 
praksis på ”Sygeplejefaglig Workshop”, som er et tilbud til personalet på Hospice i det kommende forår. 
 
Faglig Café er et tilbud, som har udviklet sig hen over året – fra at være åbent hus med mulighed for debat 
om faglige emner eller at få sygeplejefaglig supervision, til at være et tilbud med faste oplæg om faglige 
emner og plads til diskussion. Faglig Cafe afholdes et par gange om måneden med Lisbeth Halager som 
leder, 1 time i vagtskiftet mellem dag og aften. Nogle gange holdes oplæg ud fra temaer fra kurser eller 
faglige emner, vi har arbejdet med. For eks. emner som ”Kronisk Obstruktiv Lungelidelse og palliation”, 
”Seksualitet og palliation” og ”Delirium og CAM-screening”. Andre gange har andre fagpersoner holdt op-
læg: ”Vrede i sundhedsvæsenet”, ”Intravenøse adgange”, ”Palliativ kemoterapi” og ”Palliativ strålebe-
handling”. 
 
Faglig Cafe i den nuværende form, suppleret med tilbud om Sygeplejefaglig Supervision bliver også et til-
bud i det kommende år. 
 
Hospice er en stille, men også en turbulent arbejdsplads. Der er mange følelser på spil, og sygeplejersker er 
vidne til mange skæbner. Derfor er der altid tilbud, hvor emnet er bearbejdning af belastende oplevelser fra 
dagligdagen. I år har der været tilbud om supervision ved Psykolog Pia Ryom og ”Eksistenslaboratorium” 
ved Præst Ole Raakjær og psykolog Susanne Fodgaard. Desuden holdes der sygeplejekonferencer 4 dage 
om ugen. 
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Frivilligmarked 
Af Hanne og Poul Klingberg, frivillige 
 

Som sædvanlig var alle 36 boder besat på årets frivillig-
marked, lørdag den 20. august på Gammeltorv i Aal-
borg. 
 
Kamillus var en af de mange deltagende foreninger, som 
alle uden undtagelse har et socialt sigte. På markedet får 
den enkelte forening mulighed for at gøre opmærksom 
på sig selv og det konkrete frivilligarbejde, de hver især 
udfører. Mange af foreningerne søger at hverve flere 
frivillige til deres arbejde. Det er dog ikke vores motiv for 
at være til stede på markedet. Kamillus er så privilegeret, 
at vi altid har en lang venteliste med ansøgere, som øn-
sker at blive frivillige på Hospice. Vores tilstedeværelse på 
markedet var derfor primært for at gøre opmærksom på 

vores frivillige arbejde på Hospice og forsøge at få flere medlemmer i foreningen. Vores medlemsskare er 
ikke stor i sammenligning med andre hospicer i Danmark. Med flere medlemmer bliver vores økonomi bedre, 
og vores aktiviteter vil kunne udvides. 
 
Der var desværre ikke så mange mennesker forbi dette års marked, fordi regnen stod ned i stænger. Allige-
vel fik vi en god dag ud af det, - ikke mindst fordi vi havde allieret os med Dorthe Christensen, som tidligere 
har arbejdet i køkkenet på Hospice. Hun havde lavet de fineste små kager, som af en af de besøgende 
blev kåret som markedets bedste. Dorthe fik en stor knuser af den unge mand, og Dorthe kvitterede med at 
give ham en portion kager med hjem i en lille æske, som han selv fremskaffede til formålet. 
 
Selvom vores deltagelse på markedet ikke umiddelbart resulterede i flere medlemmer til foreningen, havde 
vi mange gode dialoger med folk på stedet. Ikke blot om støtteforeningen, men også om vores arbejde på 
Hospice, ligesom vi fortsat må besvare spørgsmålet, om det koster noget at blive indlagt på Hospice. Alene 
sidstnævnte fortæller, at det fortsat er vigtigt for os at være til stede i det offentlige rum en gang imellem. 
Derfor håber vi også, at frivillige fra støtteforeningen kan få mulighed for at stille op til næste års frivilligmar-
ked. Forhåbentlig med høj sol denne gang. 
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Frivilligmarked på Gammeltorv i Aalborg 
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Sidstehjælp 
folkeoplysning om døden 
Af Lisbeth Halager, udviklingsleder og Birte Stoffersen, palliationssygeplejerske 
 

I vores kultur er vi blevet vældig fremmede overfor dø-
den. Der er en stigende forventning til, at sundhedsvæs-
net kan reparere alting, og derfor kan det være svært, 
både for patienter og pårørende, at acceptere, at no-
get ikke kan repareres. At der er et tidspunkt, hvor der 
ikke er mere at gøre. Gennemsnitligt er danskerne 33 år, 
inden de får erfaring med døden på nært hold. Døden 
er ikke et emne, der bliver talt om ved middagsbordene i 
de danske hjem, og de fleste mennesker ved ikke, hvad 
de skal stille op, når et menneske er ved at dø. 
 
Førstehjælp kender alle derimod til. Rigtig mange har 
lært livreddende førstehjælp og har lært, hvordan man 
skal handle i akutte situationer. Det paradoks har den 

tyske læge Georg Bollig fået øje på. Han har arbejdet både som ambulancelæge og som læge indenfor 
palliation. Han fik ideen til sidstehjælpskurser, hvor kursets formål er at bibringe almenbefolkningen øget vi-
den om døden, og herved gøre den enkelte bedre i stand til at være tilstede i den svære situation. Sammen 
har læger, præster og psykologer udviklet et sidstehjælpskursus af 4 timers varighed. Overskriften for kursets 4 
moduler er følgende: 
 

1. Døden som en del af livet 
2. Rammer og ønsker for livets afslutning 
3. At lindre kropslige og psykiske gener samt sociale og eksistentielle/religiøse udfordringer 
4. At tage afsked med livet 

 
I Danmark har Foreningen for Palliativ Indsats med økonomisk støtte fra foreningen Liv og Død stået for ud-
dannelsen af sidstehjælpsinstruktører, og kurser i sidstehjælp rekvireres via deres hjemmeside. 
 
Vi er blevet uddannet sidstehjælpsinstruktører og har som vores første opgave undervist frivillige på Aalborg 
Universitetshospital. Det var en positiv oplevelse. Selv om der sad 35 mennesker i et auditorium, som kunne 
rumme et par hundrede mennesker, blev stemningen intens, og mange delte deres erfaringer med sygdom 
og død. Det er hårdt at være vidne til, at ens kære er syge og skal dø. Vi tror, at kurser i sidstehjælp vil kunne 
hjælpe flere til at være tilstede ved et dødsleje - til at være magtesløs med de magtesløse. Døden er - den 
kan ikke fjernes eller fikses.              
       Flere oplysninger om sidstehjælpskurser på www.palliation.dk 
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Mål for 2017 
Af Kirsten Ribberholt Justesen, souschef, Lisbeth Halager, udviklingsleder og Anette Agerbæk, hospicechef 

 
Nyt Center for Lindrende Behandling 
 
I løbet af hele kalenderåret 2017 skal projektet i prækvalifikation og i udbud, så der kan findes en privat part-
ner til OPP-projektet. Og vi er i gang. 
 
Grunden på hjørnet af Studievej og Vangen i Nørresundby køber vi af Aalborg Kommune den 1. januar 
2017. 
 
Sct. Mariæ Skole køber KamillianerGaarden den 1. februar 2017, hvorefter vi lejer bygningen, indtil det nye 
hus kan stå klar. 
 
I forbindelse med udviklingen af det nye hus vil vi inddrage forskningsbaseret viden og brugerperspektiver, 
så designet af det nye hus i videst muligt omfang imødekommer alle brugernes behov, såvel patienters, på-
rørendes, personales og frivilliges. 
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Der er allerede nedsat en styregruppe, en koordineringsgruppe, en projektgruppe og brugergrupper. Bru-
gergrupperne består af: pårørende, frivillige, personale og patienter. Grupperne vil blive interviewet i januar 
og februar 2017. Alle brugerne og rådgiverne er inviteret til at besøge Hospice Gudenå, Hospice Sydfyn og 
Kræftrådgivningen i Vejle på en studietur i januar. 
 
Udvidelse af patientantallet under byggeperioden 
 
KamillianerGaardens Hospice bliver udvidet fra 12 til 15 hospicepladser i forbindelse med, at vi flytter til et nyt 
Center for Lindrende Behandling i sommeren 2019. Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt, at den fysi-
ske udvidelse af antallet af hospicepladser udskydes til sommeren 2019, men det er en forudsætning, at der, 
indtil byggeriet står klar, præsteres yderligere liggedøgn i de eksisterende hospicestuer. Der skal derfor være 
flere patienter indlagt på Hospice Vendsyssel og på KamillianerGaardens Hospice hver dag året rundt. Der 
tilstræbes en belægningsprocent på nær 100 %. Hidtil har driftsaftalen lydt på en belægning på 84,1 %. Når 
de palliative teams er klar til at løfte deres del af opgaven, ansættes og oplæres der yderligere personale 
på de to hospicer, og udvidelsen effektueres. 
 
Det er selvfølgelig en forudsætning, at patienterne og deres pårørende skal opleve den nuværende gode 
kvalitet i både behandling og pleje på hospicerne. 
 
Lærings- og kvalitetsteam 
 
KamillianerGaardens Hospice skal fra februar 2017 til udgangen af 2018 arbejde med systematisk kvalitets-
forbedring sammen med de fleste andre specialiserede enheder indenfor det palliative område. Lærings- 
og kvalitetsteam (LKT) skal erstatte Den Danske Kvalitetsmodel. Beslutningen om LKT som en del af det Natio-
nale Kvalitetsprogram er truffet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og sundhedsdirektørkredsen i 
regionerne har udset ”Lærings- og kvalitetsteam på det specialiserede palliative område” til at være de 
første, der sættes i gang. Alle landets hospicer er inviteret til at deltage sammen med de palliative teams og 
de specialiserede palliative afsnit på sygehusene. 
 
Udviklingsleder Lisbeth Halager deltager som repræsentant fra Region Nordjylland i ekspertgruppen, og der 
har været holdt et seminar for alle lederne fra teams og hospicer i december 2016. Der er nedsat et lokalt 
lærings- og kvalitetsteam på KamillianerGaarden. 
 
Elektronisk patientjournal 
 
Der arbejdes frem imod, at Hospice kommer med på Region Nordjyllands elektroniske patientjournal i 2018. 
Der udarbejdes et punkt til Strategisk Sundhedsledelse, hvor juridiske og IT-sikkerhedsmæssige udfordringer 
skal afklares. 
 
Hjemmeside 
 
Hjemmesiden trænger til at blive moderniseret, både hvad elektronik og indhold angår. Arbejdet sættes i 
gang i 2017. 
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Faglig udvikling 
 
Der er til stadighed tilbud til personalet, som i et eller andet omfang støtter en refleksion over det daglige 
arbejde. Fokus i refleksionerne er ofte mellemmenneskelige relationer - sygeplejerskens samspil og samarbej-
de med patienter og pårørende. Forårets tilbud er Sygeplejefaglig Workshop ledet af Mette Albæk. Mette 
har taget en NLP uddannelse, og formålet med workshoppen er, at sygeplejerskerne bliver bevidste om 
egen tænkning, handling og adfærd og får lejlighed til at udforske konkrete faglige problemstillinger. 
 
Faglig Cafe fortsætter i foråret med forskellige faglige emner på tapetet og tilbud om Sygeplejefaglig Su-
pervision. I efteråret vil der udbydes Supervision ved psykolog Pia Ryom, og Refleksion ved præst Ole Raa-
kjær. 
 
Desuden vil der blive planlagt en fagaften i løbet af året. 
 
Fra slutningen af januar 2017 er vi begyndt at arbejde med ”makkerpar”. Det betyder, at to sygeplejersker er 
særlig forpligtet overfor hinanden i forhold til at yde hjælp til fysiske plejeopgaver og er opmærksomme på 
behov for støtte og sparring. Dette gælder dag- og aftenvagt. 

Efter- og videreuddannelse 

Gennem mange år har en - to sygeplejersker gennemført et modul i en diplomuddannelse indenfor palliati-
on. Af flere grunde har vi fravalgt dette i 2017. Dels har formen på diplomuddannelsen ændret sig, så modu-
let nu forløber over 4 måneder, dels er vi ved at undersøge, om der er andre tilbud om efteruddannelse, 
som bedre dækker vores behov, og endelig er der rigtig mange aktiviteter i gang i 2017. 

Vores to erfarne kliniske vejledere skal i årets løb på et obligatorisk 4 dages kursus, hvor de skal opkvalificeres 
ift. den nye reviderede sygeplejerskeuddannelse. 

Tilbud om faglig opkvalificering via temadage og kongresser vil også være et tilbud i 2017. 

Nyt personale 

I foråret 2017 vil 3 ”gamle”, erfarne sygeplejersker og en social- og sundhedsassistent gå på pension eller 
efterløn. Desuden skal vi opnormere, når vi skal præstere flere liggedøgn, så der vil blive ansat en del nye 
sygeplejersker. Introduktion og oplæring er en stor og vigtig opgave i det kommende år. På hospice kom-
mer patienter med mange forskellige lidelser, så det kræver viden fra mange forskellige lægelige specialer. 
Samtidig har vi ikke nogen serviceafdelinger at trække på, så på hospice skal sygeplejersker varetage man-
ge forskelligartede funktioner i samarbejde med service personalet. De funktioner skal også omfattes af in-
troduktionen. 

Vi har indført en mentorordning til nyansatte. En mentor er en erfaren person, der ud fra sin erfaring og sine 
kompetencer giver den nyansatte støtte og vejledning i en periode af et års varighed, så vedkommende 
kan blive i stand til at udføre opgaverne selv. 
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Tak for gaver og støtte! 
Af Anette Agerbæk, hospicechef 
 
KamillianerGaardens Hospice har i 2016 modtaget økonomisk støtte fra: 
 

 Aalborg Rotary har doneret 30.000 kr. til havemøbler til et 
nyt KamillianerGaarden, Center for Lindrende Behandling. 

 Nibe Festival Fonden, Nibe Menighedsråd, Kulturelt Samråd 
og Nibe Handelsforening, ved Bjarne Svendsen, har done-
ret 6.000 kr. Donationen er en del af overskuddet fra en ju-
lekoncert i Nibe Kirke. 

 TrygFonden har doneret 108 krammebamser og 108 eksem-
plarer af bogen ”Den lange bamsefærd”. Donationen er til 
børn som pårørende på Hospice. 

 Flere pårørende og organisationer har foræret Hospice ga-
ver i form af ting eller penge, og mange har sendt breve 
og små hilsener. Gaverne vil blive brugt til glæde og gavn 
for patienter, pårørende og personalet.  

 
Tusind tak! 
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BILAG 
KVANTITATIVE DATA 
Af Jette B. Bjørnes, sekretær 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KamillianerGaardens Hospice har i perioden 01.01.2016- 
31.12.2016 modtaget i alt 297 henvisninger angående borge-
re, som opfyldte visitationskriterierne. 
 
Henvist og indlagt 
246 patienter blev indlagt på KamillianerGaardens Hospice. 
Heraf er: 
► 185 patienter afgået ved døden ~ 75,2 % 
► 44 patienter blev udskrevet til eget hjem ~ 17,9 % 
► 7 patienter blev udskrevet til plejehjem ~ 2,8 % 
► 2 patienter er overflyttet til sygehus ~ 0,8 % 
► 8 patienter var fortsat indlagt ~ 3,3 % 
 
De 246 patienter var indlagt fra 2 til 79 døgn, sammenlagt 
3711 døgn. Dette svarer til en gennemsnitlig indlæggelsestid 
på 15 døgn og en belægningsprocent på 84,5. 
 
Kommentar 
Gennemsnitlig indlæggelsestid: 
I 2012: 18 døgn 
I 2013: 17 døgn 
I 2014: 17 døgn 
I 2015: 19 døgn 
 
 
 

Indlæggelsestiden 
► 01-07 dage: 85 patienter ~ 34,6 % 
► 08-14 dage: 63 patienter ~ 25,6 % 
► 15-21 dage: 40 patienter ~ 16,3 % 
► 22-28 dage: 22 patienter ~ 8,9 % 
► 29-56 dage: 31 patienter ~ 12,6 % 
► >56 dage: 5 patienter ~ 2,0 % 
 
Kommentar 
2016 har været præget af mange og gennemsnitligt korte 
indlæggelser. 
 
Kønsfordeling 
Af de 246 patienter var: 
► 132 kvinder ~ 53,7 % 
► 114 mænd ~ 46,3 % 
 
Kommentar 
I 2011: 60,0% kvinder og 40,0% mænd 
I 2012: 51,2% kvinder og 48,8% mænd 
I 2013: 51,4% kvinder og 48,6% mænd 
I 2014: 54,7% kvinder og 45,3% mænd 
I 2015: 50,5% kvinder og 49,5% mænd 
 
Civilstatus 
► 138 patienter gift/samboende ~ 56,1% 
► 108 patienter aleneboende ~ 43,9% 
 
Alder 
Gennemsnitsalderen var 69 år. Aldersspredning fra 27 til 93 
år, 
og med følgende aldersgrupperinger: 
► 27-39 år: 2 patienter ~ 0,8% 
► 40-49 år: 17 patienter ~ 6,9% 
► 50-59 år: 41 patienter ~ 16,7 % 
► 60-69 år: 47 patienter ~ 19,1% 
► 70-79 år: 90 patienter ~ 36,6% 
► 80-89 år: 46 patienter ~ 18,7% 
► 90-97 år: 3 patienter ~ 1,2% 
 
Kommentar 
Gennemsnitsalderen har ligget stabilt omkring 65 år i flere 
år. 
 
Indlagt fra 
Af de 246 patienter, der blev indlagt var: 
► 135 fra eget hjem ~ 54,9% 
► 12 fra plejehjem ~ 4,9 % 
► 99 fra sygehus ~ 40,2 % 
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De 99 indlæggelser fra sygehuse fordelte sig således: 
► 76 patienter fra Aalborg Universitetshospital 
► 10 patienter fra Sygehus Vendsyssel, Hjørring 
► 1 patient fra Sygehus Himmerland, Hobro 
► 11 patienter fra Sygehus Himmerland Farsø 
► 1 patienter fra et sygehus i en anden region 
 
Geografisk fordeling 
I 2016 kom patienterne fra følgende kommuner/regioner: 
► Brønderslev Kommune: 21 patienter 
► Hjørring Kommune: 5 patienter 
► Jammerbugt Kommune: 12 patienter 
► Mariagerfjord Kommune: 8 patienter 
► Rebild Kommune: 7 patienter 
► Thisted kommune: 2 patienter 
► Vesthimmerland Kommune: 2 patienter 
► Aalborg Kommune: 188 patienter 
► Region Syddanmark: 1 patient 
 
Kommentar 
KamillianerGaardens Hospice er omfattet af Sundhedslovens 
§ 86 og kan derfor modtage patienter fra alle regioner. 
 
Visiteret til 
Patienterne blev visiteret til: 
► 152 patienter til livets afslutning ~ 61,8% 
► 84 patienter til symptomlindring ~ 34,1% 
► 9 patienter til aflastning ~ 3,7% 
► 1 patienter til rehabilitering ~ 0,4% 
 
Diagnose 
Af de 246 patienter havde 239 cancer som hoveddiagnose: 
► 23 patienter med cancer i hoved/hals ~ 9,3% 
► 37 patienter med cancer i mave/tarm ~ 15,0% 
► 55 patienter med cancer i lunge/lungehinde ~ 22,4% 
► 28 patienter med cancer i brystet ~ 11,4% 
► 15 patienter med cancer i bugspytkirtel ~ 6,1% 
► 17 patienter med cancer i livmoder/æggestokke ~ 6,9% 
► 11 patienter med cancer i hjerne ~ 4,5% 
► 7 patienter med cancer i huden/bindevæv ~ 2,8% 
► 22 patienter med cancer i prostata ~ 8,9% 
► 14 patienter med cancer i nyre/urinveje ~ 5,7% 
► 3 patienter med cancer i lever/galdeveje ~ 1,2% 
► 3 patienter med cancer i blod/lymfe ~ 1,2% 
► 2 patienter med ukendt cancer ~ 0,8% 
► 2 patienter med cancer i hjerte ~ 0,8% 
 
 

Patienter med anden diagnose 
► 1 patient med Amyotrofisk lateral sklerose ~ 0,4% 
► 1 patient med Myelodysplastisk syndrom ~ 0,4% 
► 1 patient med Alderdom ~ 0,4 % 
► 1 patient med Paraneoplastisk syndrom ~ 0,4% 
► 3 patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom~ 1,2% 
 
Symptomer 
Hyppigste gener/symptomer ved indlæggelsen: 
► Smerter 
► Udtalt træthed 
► Appetitløshed 
► Dårlig almentilstand 
► Meget afkræftet 
► Vægttab 
► Åndedrætsbesvær 
► Ødemer 
► Obstipation 
► Forstyrret virkelighedsopfattelse 
► Kvalme 
► Angst 
► Manglende søvn og hvile 
► Infektion 
► Depression 
► Lammelser 
► Sorg 
► Blødninger 
 
Kommentar 
Nævnte gener/symptomer er opstillet i den rækkefølge de 
hyppigst er forekommet. 
 
Overnattende pårørende 
I 2016 har 243 pårørende (og tre hunde) overnattet på 
KamillianerGaardens Hospice, hvilket i alt udgør 992 døgn: 
►214 personer i 1-7 døgn 
► 10 personer i 8-14 døgn 
► 10 personer i 15-21 døgn 
► 2 personer i 22-28 døgn 
► 7 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 
I 2015: 236 pårørende i 1.109 døgn 
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Til stede ved dødsfald 
I forbindelse med dødsfald var der pårørende og personale 
til stede ved 141 patienter, ved 17 dødsfald var der personale 
til stede og ved 27 dødsfald var der ingen til stede. 
 
Højtidelighed på KamillianerGaardens 
Hospice 
I forbindelse med dødsfald var der i 2016 højtidelighed hos 
126 patienter (68,1%). Hos 59 patienter var der ikke højtide-
lighed 
(31,9%). 
 
Opfølgning til de efterladte pårørende 
Pårørende til 119 patienter har ønsket opfølgning halvanden 
måned efter patientens død (64,3%). Pårørende til 66 patien-
ter har ikke ønsket opfølgning efter patientens død (35,7 %). 
 
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: 246 patienter ~ 100% 
► Hospicepræsten: 80 patienter ~ 32,5% 
► Socialrådgiveren: 24 patienter ~ 9,8% 
► Psykologen: 44 patienter ~ 17,9% 
► Fysioterapeuten: 69 patienter ~ 28,0% 
► Musikterapeuten: 116 patienter ~ 47,2% 
► Zoneterapeuten: 20 patienter ~ 8,1% 
► Køkkenpersonale: 246 patienter ~ 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversigt over de frivilliges  
registrerede arbejdstimer: 
 
Vært, middag og aften:  2.258 
Eftermiddagsvagt:  665 
Besøgsven på Hospice 166 
Besøgsven i hjemmet:  114 
Café for efterlevende:  133 
Assistance ved efterlevendemøder: 67 
Vært i tirsdagscafé:    42 
Hjælp med linned:   83 
Hjælp med blomsterpasning:    92 
Hjælp i haven:  199 
Aftensang på Hospice:   269 
Hjælp ved diverse arrangementer: 203 
Infomøder for gæster, foreninger mm.: 84 
Møder: 249 
Uddannelse af frivillige: 116 
Andet: 241 
 
SAMLET TIMEFORBRUG: 4.981 
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Ledelse og medarbejdere på  
KamillianerGaardens hospice 
 
Anette Agerbæk, hospicechef 
Kirsten Ribberholt Justesen, souschef 
Lisbeth Halager, udviklingsleder 
Jens Kvist, sygeplejerske 
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 
Miriam S. K. Mortensen, sygeplejerske 
Norma Østergaard, social- og sundhedsassistent 
Sinne Weiss Christensen, social- og sundhedsassistent (indtil 
30.04.2016) 
Hanne Nørgaard, køkkenleder 
Lotte Bach Olsen, køkkenassistent 
Pia Christensen, køkkenassistent 
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 
 
 
 
 

Bestyrelsen for  
KamillianerGaardens Hospice 
 
Formandskabet 
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 
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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 (indtil 30.09.2016) 
Troels Bjørn, specialeansvarlig ledende sygeplejerske 
Gitte Fischer, palliationssygeplejerske 
Lars Møller, palliationssygeplejerske 
Birte Stoffersen, palliationssygeplejerske 
Lotte Thisted, palliationssygeplejerske 
Ulla Kjærgaard, fysioterapeut 
Jannie Emborg Kristoffersen, socialrådgiver 
Susanne Fodgaard, psykolog 
Elsebeth Holm, lægesekretær 
Karin Helga Pedersen, lægesekretær 
Birthe Bundgaard, lægesekretær (indtil 31.12.2016) 
Eva Mortensen, lægesekretær 
 
Koordinator og frivillige ved  
KamillianerGaarden 
Inger Grønhøj, koordinator 
Alice Bak-Jensen 
Anne Grethe Heilskov 
Anne Jette Kristensen 
Anne Margrethe Rasmussen 
Annette Terp 
Benjamin Toribio 
Benny Kristensen 
Bente Pedersen 
Birgit Trolle 
Birthe Pedersen 
Bitten Winther 
Bodil Bidstrup 
Britta Berg-Mortensen 
Cristian Willum 
Dida Schou Bertelsen 
Ditte Theresa Rasch 
Ebba Nyborg 
Edith Christensen 
Elisabeth Andersen 
Elly Jensen

Elsemarie Gundtoft 
Emilie Louise Bang Struntze 
Esther Jensen 
Gerda Olsen 
Grete Iversen 
Gunny Kongsted 
Hanne Klingberg 
Helen Larsen 
Helle Emborg 
Inga E. Christensen 
Inge Madsen 
Inge Rafn 
Ingelise Mortensen 
Inger Gregersen 
Ingrid Larsen 
Karen Kjær 
Karin Schrøder Lund 
Kim Faldborg 
Kirsten Muniz 
Lene Holm Mortensen 
Lis Frostholm 
Lis Nyborg 
Lisbeth Hagerup Jensen 
Marianne Paasch 
Mette Rank 
Margit Christensen 
Mette Zülow 
Mie Holmsberg 
Nete Vogel 
Oda Nielsen 
Nina Tholander 
Ninna Nøhr S (orlov fra juli 2016) 
Per Emborg 
Poul Klingberg 
Sonja Klemmensen 
Tina Bach 
Tove Sabro 
Ulla Bertelsen 
Verner Bak-Jensen 
Vibeke Gundersen 
Viggo Uttrup 
Aage Jensen 
Aase Dyhrman 
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KamillianerGaardens Hospice, Kastetvej 3, 9000 Aalborg 


