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FORORD  
 

Af Anette Agerbæk, hospicechef  

 

 

 

 

”Her giver personalet os en fantastisk pleje og omsorg. Til 

gengæld modtager de så vores glæde og taknemmelighed, 

og i fællesskab får vi derfor et bedre liv”.  

 Sådan citerer Claus og Peter Ettrup deres mor i en artikel 

i årsberetningen. Moderen afsluttede sit liv på Hospice. 

 Det kan ikke siges bedre! De frivillige og personalet på 

Hospice får rigtig meget igen for deres indsats for patien-

terne og deres pårørende. Det er formentlig én af årsagerne 

til, at de ansatte forbliver ansat på Hospice i mange år. 

 Alligevel har 2017 været præget af mange nyansatte på 

Hospice. Det skyldes dels, at fire meget erfarne sygeplejer-

sker er gået på pension eller efterløn, og dels at vi skal udvide 

patientantallet i 2018. Der er derfor først brugt meget energi 

på udvælgelse af de helt rigtige medarbejdere, og siden på 

undervisning og oplæring og på etablering af mange nye re-

lationer. 

 I december blev det afgjort, at Trigon Konsortiet skal 

bygge vores nye hus: Vangen, Center for Lindrende Behand-

ling på Studievej 25 i Nørresundby. Det nye hus tages i brug 

af både Det Palliative Team, Frivilligorganisationen Kamillus 

og Hospice Vangen i maj 2019.  

 Husprojektet har virkelig taget form i 2017. Der har væ-

ret holdt mange møder med et utal af mennesker og med 

mange forskellige formål. Vi har besøgt Hospice Vendsyssel 

og andre hospicer i Danmark for at høre om erfaringer der-

fra. Forsker Kirstine Falk fra Videncenter for Rehabilitering 

og Palliation har, som hun skriver i sin artikel, hjulpet os med 

at inddrage brugerperspektiver og forskningsbaseret viden 

på området. I januar 2018 starter den spændende projekte-

ringsfase, og husets brugere inddrages igen. 

 Fremadrettet skal der søges fonde for donationer til in-

ventar til det nye hospice. Især møblerne på patienternes 

stuer er meget slidte, og stolene har en dårlig siddekomfort. 

Vi håber at kunne forny noget af det gamle og slidte inventar 

ved hjælp af fonds- og gavemidler. 

 Ud over bestyrelsesmedlemmer, ansatte og frivillige vil 

jeg gerne takke alle vore samarbejdspartnere for jeres store 

engagement, der sikrer det gode hospicetilbud både nu og i 

fremtiden. 

 

Munkenes gamle Kamillianerklinik på Kastetvej i Aalborg har været 

hjemsted for KamillianerGaardens Hospice siden 1999. 



FØLER MIG GLAD 
 

Af bestyrelsesformand Mogens Nørgård 

 

 

 

 

”Føler mig glad”. Sådan ser jeg nogle skrive på Facebook. Den 

glæde, jeg føler for arbejdet på vores Hospice, når det gæl-

der 2017, er en helt anden glæde, den er ikke bare overfla-

disk og flygtig, den er en del af vores dna. Det er glæden over 

de mange, som får hjælp i den sidste tid, ikke blot patien-

terne, men også de mange pårørende. Hver gang jeg møder 

pårørende, det være sig ved foredrag, politisk arbejde eller 

på gaden i Farsø eller Aabybro, så hører jeg altid: ”Kamillia-

nerGaarden er et fantastisk sted”. Det skylder vi medarbej-

dere og ledelse tak for. De har virkelig forstået, hvad det vil 

sige at drive palliation, både fagligt og menneskeligt, og de 

er samtidig gode til at tænke i helheder.  

 

”Føler mig glad”, fordi 2017 blev et arbejdsår ud over det 

sædvanlige. Vi fastholdt den gode drift på Hospice, samtidig 

med at vi fik planlagt vores nybyggeri. Der har været utrolig 

mange inddraget i processen, og alle med et fantastisk enga-

gement. Nu har vi skrevet kontrakt med et byggefirma, så 

2018 bliver året, hvor vi vil se Hospice Vangen, Center for 

Lindrende Behandling, skyde op i Nørresundby. Vi ”føler os 

glade" – og taknemmelige og dertil også lidt stolte. 

 

Bestyrelsesformand Mogens Nørgård orienterer om det 

kommende Hospice Vangen på en af infodagene. 



ALLE KENDER HOSPICE – INGEN KENDER KAMILLUS 
 

Af Birte Rasmussen, bestyrelsesformand i Kamillus 

 

 

 

 

Som ny formand for bestyrelsen i Kamillus Aalborg gør jeg 

mig naturligvis nogle tanker om, hvordan jeg kan være med 

til at bidrage til foreningens ve og vel. 

 Jeg havde været medlem af bestyrelsen i tre år, da jeg 

blev formand. Derfor havde jeg også en god fornemmelse af 

arbejdet i foreningen. Samtidig må jeg også erkende, at jeg, 

inden jeg trådte ind i bestyrelsen, havde det på samme måde 

som de fleste andre, idet jeg godt vidste, hvad Hospice står 

for, men jeg kendte ikke til Kamillus og det fantastiske ar-

bejde, som de mange frivillige yder på Hospice og ved hjem-

mebesøg. I 2017 blev der leveret 5.776 frivillige timer i for-

eningen. De frivillige fortjener bedre. Langt flere bør få  

kendskab til dette arbejde og dets betydning for de, der kom-

mer på Hospice, hvad enten de har deres sidste tid der, eller 

er pårørende. 

 Mit mål er, at vi i bestyrelsen kan fastholde og udvikle 

rammerne for det frivillige arbejde i Kamillus. De frivillige er 

omdrejningspunktet for foreningen. Vi skal derfor øge kend-

skabet til dette arbejde og betydningen af det. Vi arbejder 

derfor i bestyrelsen med, hvordan kommunikationen fra for-

eningen kan udvikles med respekt for foreningens formål. Jo 

mere kendt foreningens arbejde er, desto større respekt og 

anerkendelse vil det medføre, og desto mere støtte, økono-

misk såvel som ikke-økonomisk, vil foreningen få. Og støtte 

er nødvendig, da foreningen har en 

række omkostninger, som skal dækkes 

ind, for at rammerne for de frivillige 

kan være så gode som muligt. 

     Så øget kendskabsgrad og fortsat 

sikring af det nødvendige indtægts-

grundlag står øverst på dagsordenen i 

de kommende år. Hele bestyrelsen har 

derfor taget arbejdshandskerne på, og 

jeg glæder mig til at være en del af og 

tovholder i den udviklingsproces, som 

vi er i fuld gang med. 

 
 
 
 

 

Kamillus deltog på Frivilligdagen på Gam-
meltorv i Aalborg i 2017 og gjorde dermed en 
værdifuld indsats for at udbrede kendskabet 
til støtteforeningens arbejde. De frivillige bi- 
 



FRIVILLIGKOORDINATOREN OG ILDSJÆLENE 
 

Af Grit Niklasson, frivilligkoordinator 

 

 

 

 

Igen og igen bliver jeg imponeret, stolt og glad, når jeg passer 

mit arbejde som frivilligkoordinator, hvor jeg er ansat af Ka-

millus, Støtteforeningen for det frivillige arbejde på Kamillia-

nerGaardens Hospice.  

 Jeg bliver imponeret over alle de dedikerede, ihærdige 

ildsjæle, som yder et stort og betydningsfuldt frivilligt ar-

bejde her. Stolt, fordi jeg kan se, hvor meget det betyder for 

patienter og pårørende, og fordi det er en gave at få lov at 

være med til dette. Glad, fordi det at være en del af en så 

meningsfuld indsats er noget af det mest livsbekræftende, 

man kan tænke sig. 

 De frivillige bidrager på rigtig mange forskellige fronter 

af Hospices daglige liv og til højtider, i særlige situationer og 

med mange forskellige typer aktiviteter. Her vil jeg koncen-

trere mig om et par af de mere 'usynlige' områder, nemlig 

det vigtige oplysnings- og informationsarbejde og det tilknyt-

tede fundraisingarbejde. 

 En mindre gruppe har opgaven med både at modtage 

grupper af gæster i huset og at tage ud og fortælle og holde 

foredrag, når foreninger og lignende ønsker at få mere at 

vide om Hospice og det frivillige arbejde her. Disse frivillige 

medbringer mange års erfaringer og dertil hørende gode hi-

storier, som både kan være rørende, opløftende og tanke-

vækkende, og som altid fortælles med omhyggelig opmærk- 

 

somhed på tavshedspligten. Samtidig viser de gerne et Po-

werPoint foredrag om historien, dagligdagen og de mere 

grundlæggende etiske og filosofiske aspekter af hospicetan-

ken. 

 I 2017 har mange forskellige nydt godt af Informations-

gruppens arbejde: Lions Clubs, Y’s Mens Clubs, patientfor-

eninger, en husmorforening, deltagere på en sogneeftermid-

dag, elever og studerende fra forskellige uddannelser inden-

for sundhedssektoren med flere. Ofte munder disse informa-

tionsaftner og -eftermiddage ud i en donation til Kamillus’ 

arbejde, eller aftalen er måske kommet i stand på baggrund 

af, at der på forhånd er givet et bidrag til Kamillus.  

 Og netop donationer er en vigtig betingelse for, at det 

frivillige arbejde kan organiseres, koordineres og udvikles. 

Derfor er fundraising en væsentlig del af arbejdet. I Kamillus’ 

bestyrelse arbejdes der kontinuerligt på at afholde arrange-

menter, hvor indtægten går til det frivillige arbejde, og der 

søges penge ved fonde, menighedsråd, velgørende forenin-

ger, kirker, Sct. Georgs gilder og firmaer. Det bærer ofte frugt 

i form af mange mindre donationer – men mange bække små 

gør som bekendt en å, og ind imellem er Kamillus heldig at 

få en større donation på 50.000 kroner eller mere. Dette 

store arbejde har i mange år været varetaget af især én fri-

villig, som med dygtighed og ihærdighed har skaffet en væ-

sentlig del af grundlaget for det frivillige arbejde på Kamillia-

nerGaardens Hospice. Andre frivillige har andre kompeten-

cer og interesser, og tilsammen udgør de et stærkt og alsidigt 

hold. 

 

drager på rigtig mange fronter og investerede i 2017 hele 
5.776 timers arbejde i Kamillus. Oplysnings- og informations-
arbejde og fundraisingarbejde er to af de frivilliges vigtige op-
gaver.  
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DUFTEN AF MOR BOR STADIG PÅ HOSPICE – OM EN PIGE, DER KOM PÅ BESØG 

IGEN EFTER SEKS ÅR I SIN SØGEN EFTER MINDER  
 

Af Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut og Pia Poulsen, sygeplejerske 

 

 

 

 

Clara var fem år, da hun i en 

periode på over fire måneder 

næsten flyttede ind på Hospice 

hos sin syge mor, Mette 

Skjoldby Elleren (43). Hun var 

på daværende tidspunkt en 

pige med stor energi, nysger-

righed, åbenhed og umiddel-

barhed, som gjorde indtryk på 

alle, der mødte hende her i 

huet, frivillige som ansatte.  

 Mette døde af sin cancer 

med hjernemetastaser i maj 

2011, efter at have lagt stor 

energi og omhu i at efterlade 

sig blivende minder i form af 

sange, der blev indsunget med 

stor ildhu, tegninger, indtalte 

breve og billedmapper til sin 

mand og lille datter. Dette 

store arbejde var blevet udført 

under hendes indlæggelse på 

Hospice med kontinuerlig støtte og vejledning fra både 

præst, musikterapeut og frivillige. Mette havde også nået at 

skrive en flot artikel om de frivilliges arbejde, hvor hun 

brugte energi på at interviewe dem til årsberetningen i 2010, 

hvor hun med perfekt makeup, hatten på sned og spil i øj-

nene poserede på et foto med sine medskribenter søstrene 

Lis Nyborg og Grethe Iversen 

(hospicefrivillige).  

     Ingen havde på det tids-

punkt forestillet sig, at den lille 

datter Clara, som teenager, 

skulle komme i samme års-

skrift syv år senere med en for-

tælling om savn og tabte min-

der, poserende på et foto med 

de to selvsamme frivillige sø-

stre og rosen fra haven kækt i 

håret.  

     I den tidlige sommer 2017 

blev Hospice kontaktet af Cla-

ras kontaktperson. Clara var 

blevet en ung teenager, der i 

mellemtiden også havde mi-

stet sin far, og nu boede hos en 

plejefamilie. Clara havde ud-

trykt, hvordan hun længtes ef-

ter at vide noget om sin mor, og 

at hun følte, hun ingen minder 

havde fra dengang, Mette levede. I den desperate søgen ef-

ter svar var man kommet i tanke om Hospice. Det skulle vise 

sig, at der indenfor vores mure var et skatkammer af efterla-

denskaber fra Mette. Det var ikke vanskeligt for nogen at hu-

ske Clara og hendes familie, selvom der var gået seks år. Vi 

forberedte os grundigt ved at inddrage alle, der havde haft 

Clara sammen med de to søstre, Lis Nyborg og Grethe Iversen, 

der er frivillige på Hospice. 
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med familien at gøre, og overveje, hvordan vi kunne give 

Clara den bedst mulige oplevelse. Alle materialer og en 

krammebamse som gave blev fundet frem og lagt på bordet 

til det møde, der blev sat op for Clara, hvor hendes plejemor, 

kontaktperson og musikterapeuten var til stede, og hvor 

også de to frivillige og kontaktsygeplejersken deltog lidt på 

skift. 

For at dulme Claras nervøsitet startede vi med lidt til ga-

nen og nogle gamle anekdoter om Clara og hendes mors tid 

på Hospice, lige fra sjove episoder med shopping på nettet, 

Mettes små gaver til Clara og til erhvervelse af en autograf 

fra selveste racerkøreren Tom Kristensen, som var Mettes 

store helt. Alle tilstedeværende kunne bekræfte, hvor stor 

og central en plads Clara havde haft i sin mors bevidsthed. 

Clara kunne selv berette, at hun gennem årene havde læst 

sin mors artikel fra Hospices årsberetning utallige gange, og 

især hæftet sig ved ordene i indledningen: ”Mette Skjoldby 

Elleren er 43 år, gift med Christian Elleren, sammen har de 

datteren Clara Ingeborg på fem år”, som hun havde lært sig 

udenad og igen og igen vendte tilbage til. Det var som en ma-

gisk bekræftelse af, at Clara virkelig hørte til i denne fortæl-

ling.  

 Under rundvisningen i huset blev der i starten ikke væk-

ket minder for Clara, men da vi kom ind på Mettes gamle 

stue, begyndte der at dukke detaljerede sansninger frem. 

Hun kiggede rundt i stuen, men det så ikke ud, som det 

gjorde dengang. Møblerne var udskiftet, og sengen var pla-

ceret et andet sted i rummet. Dette var korrekt, for Mette  

havde været indlagt før husets store renovering. Claras min-

der begyndte at dukke op, og hun kunne sætte ord på dem. 

Hun kiggede ud ad vinduet og udbrød: ”Dernede holdt jeg 

min fem års fødselsdag og fik min første cykel og kørte rundt 

på den dér parkeringsplads”.  

 Men først da Clara kom ud på stuens badeværelse, mær-

kede hun en virkelig forbindelse til sin mor gennem den sær-

lige duft derude. Det var duften af mor, som hun huskede 

den. Det var lidt svært at løsrive sig fra det igen, for pludselig 

var det, som om Mette igen var tilstede sammen med Clara. 

Gid man kunne putte hele det lille rum i en flakon som en 

parfume og give den til Clara, så hun kunne tage den med sig 

overalt og indsnuse nærværet, når der var behov. Dette er 

desværre ikke muligt, men heldigvis er Clara i gode kærlige 

hænder, og favnen var stor og varm og forståelsen dyb hos 

plejemor Anna-Grethe, der stod klar til at tage vare på Clara, 

da hun kom ud fra badeværelset. 

 Det var en rørende og intens dag, og vi er taknemmelige 

for, at Clara og de gode mennesker omkring hende rakte ud 

efter os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clara og hendes plejemor, Anna-Grethe, har givet tilladelse 

til, at denne artikel kunne trykkes i denne form. 
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ET HOSPICE, DER PASSER TIL DIG 
 
Af Kirstine Falk, projektmedarbejder ved REHPA 

 

 

 

 

Et hospice er rammen om svære situationer i den sidste tid, 

når livet løber ud. Samtidig skal det passe til hverdagen med 

sine praktiske udfordringer og daglige gøremål for både pa-

tienter, pårørende, personale og frivillige. Det betyder, at 

det er et hus, der skal passe til mange forskellige behov og 

mange forskellige situationer. En patient kan have brug for 

lindring. Pårørende kan være følsomme og opholde sig me-

get i huset. De kliniske medarbejdere og andre medarbej-

dere tager sig af patienternes psykiske og fysiske lindring, 

Det Palliative Team tager sig af patienter uden for hospicet, 

en tredje gruppe medarbejdere står for driften, ligesom de 

frivillige varetager mange forskellige opgaver, som alle bety-

der, at de har forskellige arbejdsgange i huset. Brugerne har 

altså mange forskellige behov og hver deres måde at bruge 

huset på. Det nye Hospice Vangen, som nu er under planlæg-

ning, skal passe til alle brugerne, og det er derfor essentielt 

at forstå, hvad der er vigtigt for brugerne hver især.  

 

Sundhedsarkitektur 

I slutningen af 2016 blev der etableret et samarbejde med 

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, som en 

støtte til inddragelsen af brugerperspektiver og den forsk-

ningsbaserede viden på feltet. Gennem det seneste år har 

jeg, Kirstine Falk, således bidraget til inddragelsen. Jeg arbej-

der med forskning om sundhedsarkitekturens betydning for 

mennesker ramt af livstruende sygdom, i et projekt kaldet 

 

 

 

Arkitektur og Lindring ved REHPA, der netop har til formål at 

forbedre kvaliteten af sundhedsarkitekturen. 

 

Brugerinddragelse 

Allerede i slutning af 2016 blev de indledende initiativer for 

brugerinddragelsen sat i gang i form af 'postkasser', der blev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øverst: Bygherrerådgiver Steen Urup, Region Nordjylland, arkitekt 
og ph.d.-studerende Kirstine Falk, REHPA og frivillig Ulla Bertelsen 

placerer 'funktionsbobler' på grundplanen for det nye hospice. 
Nederst: Frivilligbrugergruppen i samtale med Kirstine Falk.   
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sat op for at indsamle brugernes ideer til det fremtidige 

hus. Sidenhen blev der gennemført en række initiativer 

for at sikre overleveringen af brugerperspektiverne. Ind-

ledningsvis blev der etableret tre brugergrupper bestå-

ende af repræsentanter for de pårørende, frivillige og 

medarbejdere, der blev inddraget på separate work-

shops og studieture til andre nye sundhedsinstitutioner. 

Brugernes erfaringer med det eksisterende hus, deres 

behov og bevægelsesmønstre for det fremtidige hus 

blev afdækket, som fundament for det fremtidige de-

sign. Patienternes perspektiver kunne i kraft af deres si-

tuation ikke afdækkes på samme måde. I stedet blev der 

afholdt interviews med de patienter, der ønskede at bi-

drage. De forskellige brugergrupper havde derudover en 

ekstra opmærksomhed på patienternes behov for at 

sikre, at deres perspektiver blev prioriteret.  

 

Respekt og gensidig forståelse   

Inddragelsen tog udgangspunkt i mange forskellige ni-

veauer af designet lige fra gulvmaterialet til indretnin-

gen i sengestuen, belysningen, placeringen af udeområ-

derne, stemningen i huset og afstandene mellem de 

mange forskellige funktioner og rum. Undervejs i pro-

cessen blev det klart for mange af brugerrepræsentan-

terne, at det ikke altid vil være muligt at imødekomme 

alle behov, alene fordi de hver især havde forskellige be-

hov og præferencer. Alligevel forsøgte de at nå til enig-

hed eller synliggøre de forskellige behov, og de havde 

stor respekt og forståelse for de forskellige præferencer. 

'Et hospice, der passer til dig' er tilpasset brugernes individuelle 

ønsker og behov. Her viser Friis & Moltke Architects, hvordan pa-

tientstuerne og arealet udenfor kommer til at se ud i det nye Hos-

pice Vangen. Plantegning øverst. Visualisering af stuen i midten. 

Visualisering af terrassen udenfor nederst. På næste side viser vi 

en visualisering af gårdhaven set indefra.  



I de tilfælde hvor der var modstrid mellem ønskerne, eller 

hvor andre krav gav begrænsninger, blev det således op til 

projektgruppen, styregruppen og i nogle tilfælde også arki-

tekterne at prioritere mellem de forskellige perspektiver.  

 

Forskningsbaserede designprincipper  

Perspektiverne fra forskningen blev undervejs inddraget 

som en yderligere støtte til at forstå brugerne. Forskningen 

hviler ofte på brugerundersøgelser, og den beskriver, hvor-

dan omgivelser kan påvirke mennesker og i særdeleshed pa-

tienter og personale i sundhedsarkitekturen. Eksempelvis 

kan omgivelserne påvirke muligheden for at udfolde sociale 

relationer, oplevelsen af privatliv, livskvalitet, orienterings-

evnen, stressniveauet, risiko for depression og længden af 

personalets arbejdsgange. Den nyeste forskningsbaserede 

viden på feltet er opsamlet i Designprincipper for Lindrende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkitektur, der inddrages som et overblik undervejs i udvik-

lingsprocessen. Du kan se mere om designprincipperne på 

www.arkitektur-lindring.dk.  

 

Arbejdet videre 

I 2017 har brugerperspektiverne særligt fået betydning for 

beskrivelsen af krav til det fremtidige design, eksempelvis 

rummenes indhold, stemningen, organiseringen af de for-

skellige områder og funktioner i det fremtidige hus samt for 

valget af den fremtidige samarbejdspartner. I den kom-

mende periode bliver der arbejdet videre med designet, og 

her kommer brugerperspektiverne igen i spil. Nu tager ind-

dragelsen dog udgangspunkt i det konkrete design. På den 

måde sikres et hus af en høj kvalitet, der i fremtiden kan 

være en værdig ramme om den svære tid ved livets afslut-

ning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[www.arkitektur-lindring.dk] 



BRUGERINDDRAGELSE I PLANLÆGNING AF NYT HOSPICE 
 

Af Mette Albæk Christensen, sygeplejerske 

 

 

 

 

Hvilken spændende januar 

2017 på KamillianerGaar-

dens Hospice. Som både an-

sat og pårørende fik jeg mu-

lighed for at deltage i bru-

gergruppen for pårørende, 

som skulle give ønsker, er-

faringer og ideer videre til 

planlægningen af det fremtidige Hospice i Nørresundby.  

 Det blev en skøn oplevelse igen at være sammen med 

pårørende, som jeg tidligere havde været tæt på. Nu i en an-

den sammenhæng, hvor vi sammen ville gøre vores bedste 

til, at det nye Hospice bliver et dejligt sted. Vi blev kyndigt 

guidet gennem projektet af arkitekt Kirstine Falk.  

 Vi var på studietur rundt i landet til Gudenåen Hospice i 

Brædstrup og Hospice Sydfyn i Svendborg, to fine huse. Vi 

diskuterede i pårørendegruppen, hvilke ideer der kunne bru-

ges i det nye hus, og hvilke ting vi kunne ønske os anderledes. 

Eksempelvis skal farverne indendørs ikke signalere institu-

tion, hvem maler farvede felter på væggen i deres hjem? Et 

par stykker af os var på jagt efter det hyggelige køkken. Det 

fandt vi i Kræftrådgivningen i Vejle. Et dejligt køkkenalrum, 

som man får lyst til at 'hænge ud' i, ligesom man gør i køkke-

net derhjemme.  

 Dagen blev sluttet af med hvide kartofler, krydderbeuf 

og salat på Løsning Kro. Et tankevækkende punktum på en 

lang og indtryksmættet dag. På kroen blev vi mindet om den 

mangfoldighed, som er i vores samfund. For at komme ind i 

restauranten – med okkergule vægge, westerndraperet træ 

på undervæggene og mørk-

bejdsede borde – skulle vi 

igennem krostuen, som 

mindede os om en svunden 

tid. Her var rygeloven ikke 

indført. Stamgæsterne be-

tragtede os fra barstolene, 

og vi skulle skræve over en stor schæfer. Disse gutter skal 

også føle sig hjemme på et hospice. 

 Vi fik lejlighed til at deltage i en undervisningsdag med 

indendørsarkitekt Mette Milling fra Aarhus, som underviste 

os i kreativ proces. Fantastisk spændende dag, hvor der blev 

rokket ved måden, vi tænker indretning af rum på. Det hand-

ler ikke om at få plads til alle arvestykkerne og alt det, der er 

skrabet sammen i årenes løb. Det handler om at se på rum-

met, hvilke funktioner skal det have, hvilken stemning skal 

der være? Derefter skulle vi lave tre forskellige forslag til vi-

dere bearbejdning af indretningen af et rum, det var en svær 

øvelse. Et godt forarbejde er en udfordrende proces, men 

det giver et helstøbt resultat.  

 Nogle gange får man guldkorn forærende, når man 

mindst venter det. Jeg havde i halvandet år arbejdet på et 

projekt med at designe puder i stof og strik. Havde på det 

nærmeste opgivet, kunne ikke få det til at fungere. Mette 

Millings sætning: "Nogle gange må du 'kill your darlings'", 

gav genklang i min hjerne. Jeg gik hjem og afskrev min bæ-

rende idé og arbejdede videre på resten. Og kom frem til 

præcis det design og udtryk, som jeg havde ønsket. Så tak til 

Mette Milling og til huset for, at jeg kunne være med. 

På studietur til Hospice Sydfyn. 
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REFLEKSIONER OVER PATIENTERNES ÆNDREDE BEHOV, NYE KRAV  
OG FORVENTNINGER  
 

Af Kirsten Ribberholt Justesen, souschef 

 

 

 

 

En del yngre patienter, som indlægges på Hospice, har an-

derledes krav til behandling og pleje, end vi er vant til. De har 

et stort håb om at blive raske. Nogle får fortsat eksperimen-

terende behandling, som de ikke vil opgive, andre får lin-

drende kemoterapi eller stråleterapi. Flere end tidligere øn-

sker parenteral ernæring, som kan give stort ubehag, hvis 

kroppen er så svækket, at den ikke kan omsætte nærings-

stoffer og væske. Mange er skeptiske til den medicinske be-

handling, som vi har erfaring for hjælper, men foretrækker 

alternativ medicin som f.eks. cannabisolie og c-vitamininfu-

sioner. Nogle fravælger konventionel medicin helt. Andre ta-

ger alternativ medicin som et supplement. Nogle patienter 

efterspørger ikke gode råd og verbal støtte, som sygeplejer-

skerne er gode til at give, men søger i stigende grad støtte 

via sociale medier. Et velfungerende internet er et must for 

denne patientgruppe. Plejepersonalet oplever, at det tager 

længere tid at vinde patienternes fulde tillid.  

 Denne udvikling kræver fintfølende, rummelige og tål-

modige sygeplejersker, som kan være til stede i patientens 

og de pårørendes håb og kaos. 

  

Det senmoderne samfund 

Efter snart 40 år i sygeplejen ser jeg en relativ stor forandring 

i samfundets og patienternes krav og ønsker til sundhedsvæ-

senet. Sociologer som Antony Giddens kalder vores samfund 

for 'senmoderne' (nogle kalder det 'videnssamfundet', og Ul-

rich Beck siger, at vi lever i 'risikosamfundet'). Typisk for det 

senmoderne samfund er: 

1. Adskillelser af tid og rum  

2. Udlejring af sociale systemer 

3. Øget refleksivitet 

 

Et eksempel på adskillelser af tid og rum kan være, at vi kan 

sidde ved en computer i Danmark og tale med en læge i Kina 

om vores sygdom. Vi behøver ikke rejse til Kina for at få en 

konsultation. De sociale systemer, som udlejres, er f.eks. 

børnepasning og pasning af syge og gamle. Og den øgede re-

fleksivitet medfører en mere kritisk holdning til autoriteter 

og til viden. Patienterne ønsker i stigende grad at indhente 

second opinions, og tager gerne til f.eks. Tyskland for at få 

den behandling, de selv finder frem til. Man kan altid finde 

viden på internettet, som ikke er overensstemmende med 

den etablerede videnskab. 

 

Vælge selv 

Vi er også afhængige af eksperter på en anden måde end tid-

ligere. De fleste af os er glade brugere af internettet, men vi 

forstår ikke helt, hvordan det virker, og vi kan ikke selv repa-

rere det, hvis det 'går i stykker'. Eksperter fortæller, at klima-

forandringerne er menneskeskabte, mens andre benægter, 

at der er en sammenhæng... Vi er selv nødt til at vælge, hvem 

vi tror på, og handle i overensstemmelse hermed.  

 Vi er, som mennesker i det senmoderne samfund, nødt 

til at være omstillingsparate. Mange har travlt med selvrea-

lisering – det kan f.eks. være at skabe sig en virkelighed på 

sociale medier – og nogle kalder denne trend for en moderne 
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religion. Der er en ustabilitet og en flygtighed i verden, som 

på en gang er befriende, men som samtidig giver den enkelte 

et smerteligt ansvar. Det er hårdt at leve i det senmoderne, 

hvis man ikke er dygtig til det. 

 

Holdningen til døden 

Der er også sket noget med vores holdning til døden. I risiko-

samfundet er vi klar over, at døden kan lure på os i alt, hvad 

vi spiser, gør og omgiver os med. Det medfører, at vi dyrker 

flere former for motion, og at mange mennesker afprøver 

forskellige diæter. Salget af kosttilskud er stort i den vestlige 

verden. Den moderne medicin har omdefineret døden fra at 

være uløseligt knyttet til menneskelivet, til at være en kon-

sekvens af dødelige, men potentielt behandlelige syg-

domme. Menneskets evne til at erkende og acceptere, at li-

delse og død kan være uundgåelige, undergraves.    

 Sygehusenes primære opgave er at behandle og helst 

helbrede. Der forskes i og opfindes nye behandlinger hver 

dag, og patienterne er vænnet til at kunne få et nyt 

behandlingstilbud, når det forrige ikke virker 

mere. Behandlingen af dødelige sygdomme kan 

undertiden virke grænseløs. Neurokirurg Niels 

Agerling siger, at problemet ikke er at stoppe 

udsigtsløs behandling, men at vide, at en be-

handling er udsigtsløs. Det er en stor udfor-

dring i et sundhedsvæsen og i et samfund, 

hvor alle kræver sin ret. 

 

Hvad der giver mening 

Døden betragtes som uretfærdig og den 

ultimative fiasko. Præst Lotte Blicher 

Mørk skriver i en artikel i Information, at 

døden er det ultimative kontroltab, og 

det er vi ikke opdraget til. Det er trist, hvis 

døden ender med at være en fiasko for både læ-

gen, de pårørende og ikke mindst patienten, som 

'tabte kampen mod kræft', som det ofte udtrykkes i døds-

annoncer. Hun skriver, at det sikkert giver mening for nogle 

patienter at fortsætte behandling, som sandsynligvis er nyt-

teløs – for andre giver det ingen mening, hvis det går ud over 

livskvaliteten. Svaret på, hvad der giver mening, findes kun i 

menneskets hjerte. Og det svar prøver vi på Hospice at hjæl-

pe patienterne med at finde.  
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AT FÅ FLYTTET SINE GRÆNSER 
 

Af Camilla Højgaard, sygeplejerske og Anne Poulsen, sygeplejerske 

 

 

 

 

    

I verdens mindste propelfly drog fire videbegærlige sygeple-

jersker til Oslo et par sensommerdage i september for at 

blive klogere på, hvor grænserne går for palliation. Den 7. 

Nordiske Hospicekonference satte fokus på udfordringer, 

grænser og begrænsninger i forhold til palliativ behandling 

til kræftsyge patienter indlagt på hospicer i Norden.  

 Vi drog af sted med den klare formodning og forvent-

ning, at vi ville blive klogere på, hvordan vi skal tale med pa-

tienterne om at stoppe den oftest udsigtsløse behandling og 

lade deres restlevetid være præget af livskvalitet og me-

ningsfulde relationer fremfor at bruge alle deres resterende 

kræfter på et urealistisk håb om overlevelse. 

 Men den tendens, vi har set i Danmark de senere år, ser 

man også i de andre nordiske lande og England – nemlig, at 

langt flere patienter ønsker at modtage stadig nye behand-

linger i håbet om at leve længst muligt, selvom det går ud 

over livskvaliteten den sidste tid. Det var blandt andet denne 

tendens, og de sygeplejefaglige konsekvenser af den, konfe-

rencen fokuserede på. 

 Gennem oplæg, paneldebat og gruppesamtaler blev vi 

inspireret og fik udvekslet erfaringer på tværs af landegræn-

serne. Indimellem sightseeing og nydelse i fritiden, fik vi tyg-

get på alle de inputs, vi fik, og vi ser et klart behov for mere 

viden og efteruddannelse med fokus på patienternes ønsker 

for den sidste tid.  

 Og så er vi – naturligvis – rørende enige om, at hospice-

filosofien skal leve videre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fire videbegærlige hospicesygeplejersker foran kongeslottet i Oslo.           

Fra venstre: Lone Høst, Camilla Højgaard, Anne Poulsen og Char-

lotte Holm. Lone og Charlotte er ansat på Hospice Vendsyssel. 



UNG FRIVILLIG PÅ HOSPICE – HVORFOR?  
 

Af Rikke Fredberg, frivillig 

 

 

 

 

Hvorfor lige være frivillig på Hos-

pice? Min hverdag er fyldt med 

rigtig mange forskellige ting – et 

studie, to jobs, fire frivilligjobs, 

kæreste, venner og familie. Sagt 

med andre ord: jeg har mange 

bolde i luften, men jeg var ikke et 

sekund i tvivl om, at jeg gerne 

ville bruge noget af min tid på at 

hjælpe til her på Hospice.  

 Da jeg for 4½ år siden star-

tede på psykologistudiet, havde 

jeg en forestilling om, at jeg ville 

være erhvervspsykolog i fremti-

den. Den forestilling ændrede sig 

brat i 2014. En kold og flot no-

vembermorgen mistede jeg 

pludselig min lillebror Rasmus. 

Den oplevelse har ført til mange  

ændringer i mit liv. Mine værdier 

og mit fokus ændrede sig også i forhold til mit studie. Jeg fik 

øjnene op for, at sorg er et skrøbeligt og tabubelagt emne, 

som mange har svært ved at stå overfor eller ved siden af. 

Det vigtigste i en sorg eller krise er at være medmenneske og 

have mod til at være sammen med de mennesker, hvor ver-

den falder sammen. Derfor var jeg heller ikke i tvivl om, at 

jeg ville søge ind som frivillig her på KamillianerGaarden, til 

trods for, at min hverdag er fyldt med rigtig mange andre gø-

remål og interesser.  

     ”Er du frivillig på et hospice? Er 

det ikke et hårdt sted at være?” 

Sådan lyder det fra mange af 

mine jævnaldrende, når jeg for-

tæller dem, at jeg er frivillig på Ka-

millianerGaarden. Men når de 

spørger, så giver det mig også mu-

ligheden for at fortælle dem, at et 

hospice er så meget mere end 

blot tristhed og sorg. Her er også 

fyldt med en masse glæde, kær-

lighed, gode historier og stor livs-

kraft, både hos indlagte, ansatte 

og frivillige. Jeg er glad for at være 

en del af det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Hospice er  

så meget andet  

end blot tristhed 

og sorg] Rikke Fredberg 
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ASKEONSDAG INDVIEDE VI RYGEHYTTEN 
 

Af Kirsten Ribberholt Justesen, souschef 

 

 

 

 

Da Arbejdsmiljøloven satte en stopper for rygning indendørs 

på Hospice, bestemte vi os for at lave bedre forhold for ry-

gerne udendørs.  

 Karl Søbygge købte et hyttesamlesæt, samlede det og 

malede det. Grethe L. Andersen sponserede gardinstof, og 

Britta Berg Mortensen syede gardinerne. Under den højtide-

lige indvielse silede regnen ned. Deltagerne skuttede sig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

under paraplyerne, da arbejdsmiljørepræsentanten klippe-

de den røde snor. Arbejdsmiljølederen holdt tale. Musikte-

rapeuten sang for på følgende sange: Smoke on the water, 

En lille glød i mørket og Smoke gets in your eyes, mens vi nød 

en stille lakridspibe. Nu har vi så vores helt egen Rygehytte, 

som vi håber, at rygende patienter, pårørende og ansatte bli-

ver glade for. 
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GRATINKOST OG GELEKOST 

Af Hanne Nørgaard, køkkenleder og Lisbeth Halager, udviklingsleder 

 

 

 

 

De fleste ved, hvad en gratin er, og vi med nogle årtier på 

bagen har også fået serveret gelerand med ærter, gulerød-

der og hønsesalat til konfirmationer. Det er sikkert de erin-

dringer, der dukker op, når vi hører om gratin- og gelekost. 

 Langt de fleste, der er indlagt på Hospice, har en påvirket 

appetit – de er ikke særlig sultne. Dertil er der mange, som 

er alment svækkede og har problemer med at spise, drikke 

og synke. Maden kommer let i den gale hals. De lider af dys-

fagi. De kan også være generet af mundtørhed eller har må-

ske ikke luft til at tygge. Alt sammen er for personalet kendte 

følger af en alvorlig kræftsygdom. Sygdommen kan også 

udgå fra hoved eller hals, så tungen måske er hævet eller 

delvis lammet som følge af en hjernetumor eller metastaser. 

Det er de patienter, der kan have glæde af mad med en an-

den konsistens.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maden spiller en vigtig rolle, både når vi har god appetit, og 

når vi ikke har. Maden skal også være en god oplevelse. Fra 

køkkenet side ønsker man at servere mad til dem med dys-

fagi, som ligner og smager som den mad, de andre får. Der 

ligger et godt fagligt arbejde i at informere patienterne om, 

at gratinkost og gelekost er lavet på almindelige, gode råva-

rer. Jævnligt skal patienterne overtales til at prøve. Mange 

mennesker er skeptiske med hensyn til at prøve nye fødeva-

rer. 

 Gratinkød er blendet kød, som er formet og bagt i ovn. 

Gelerugbrød er øllebrød med husblas. Nogle patienter har 

haft rigtig stor glæde af gratin- og gelekost. Selve oplevelsen 

ved at spise er smag, duft, udseende og konsistens. Til nogle 

patienter kan man ikke variere konsistensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Almindelig mad. Samme måltid som gratinkost. Gelerugbrød med pålæg. 
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DET ER GODT, NÅR DEN FUNGERER… 
 

Af Lisbeth Halager, udviklingsleder 

 

 

 

 

”Mennesket har mulighed for glæder uden tal, den ædleste 

af alle, er at kunne, når man skal”. Det skriver Piet Hein i et 

gruk, og jeg tænker ofte på det, når både 

patienten og sygeplejersken bliver be-

gejstrede over, at en træg mave kom-

mer i gang. 

 På Hospice beskæftiger vi os en del 

med tabuer. Døden er et tabu, og det er 

kroppens funktioner også, specielt ma-

vetarmfunktionen. Faktisk er tro også 

tabuiseret. En del sygeplejersker har let-

tere ved at spørge til, om maven funge-

rer, end til, hvad den enkelte tror på.  

 Maven fungerer bedst, når man spi-

ser fiberrig kost, drikker rigeligt væske 

og motionerer. De fleste af vores pati-

enter kan ikke følge disse råd. Syg-

domme i mave og tarm kan vanskelig-

gøre passagen i tarmen, morfin stopper 

maven, og mange har ikke luft eller kræfter 

til at presse. Når de så skal, skal de måske 'skynde 

sig' – og de kan ikke skynde sig. Patienterne er ofte forbe-

holdne overfor at tage afføringsmidler. Dels smager det ikke 

særlig godt, dels er de bange for ikke at kunne nå på toilettet. 

Nogle gange føler sygeplejerskerne også, at de belaster pati-

enten ved at presse på med afføringsmidler, stikpiller og 

klysma. Men det bliver værre af at lade være. 

 Forstoppelse kan give diarre. Det er ikke almen viden, 

men det ses hyppigt hos patienter, der kommer på Hospice. 

De angiver, at de har madlede, kvalme, smerter og diarre. 

Når maven så kommer i gang, svinder de andre symptomer. 

Maven skal helst fungere hver an-

den dag, selv om man ikke spiser 

særligt meget. Ellers bliver det, der 

står i tarmen, for hårdt at komme 

af med. 

     I år har vi revideret vores ret-

ningslinje om forebyggelse og be-

handling af forstoppelse. Vi har 

haft ekstra fokus på denne del af 

kroppens funktioner. Har opnået 

konsensus om at beskrive afførin-

gerne ud fra en skala, så vi taler 

om det samme.  Og i Lærings- og 

Kvalitetsteamene – det landsdæk-

kende forbedringsprojekt – er 

forstoppelse et af fokusområ-

derne. 
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I DEN VARME STOL  
 

Af Kirsten Borrisholt, sygeplejerske og tillidsrepræsentant 

 

 

 

 

År 2017 har budt på flere nyansættelser - otte sygeplejersker 

er i alt blevet fastansat i løbet af året. Det er et ganske stort 

antal i betragtning af, at vi er 28 fastansatte sygeplejersker. 

 I foråret 2017 måtte vi sige farvel til fire erfarne medar-

bejdere, som takkede af efter mange 

års god og værdifuld indsats. Det er 

svært at sige farvel til afholdte og me-

get kompetente medarbejdere – men 

nye og gode kræfter måtte til. Sidst på 

året skulle vi ikke sige farvel, men 

byde velkommen til yderligere fire sy-

geplejersker, da vi fra januar 2018 skal 

øge belægningsprocenten. 

 Jeg er som tillidsrepræsentant for 

sygeplejerskerne så privilegeret at 

være i ansættelsesudvalget og der-

med have indflydelse på ansættel-

serne. Derudover er hospicechef 

Anette Agerbæk, souschef Kirsten Rib-

berholt Justesen og en sygeplejerske, 

som i år har været Camilla Dember Højgaard, med i udvalget. 

Tilsammen har vi fire ansvaret for at udvælge ansøgere til 

samtale, gennemføre samtalerne og dernæst beslutte, hvem 

vi ønsker at ansætte.  

 På KamillianerGaardens Hospice er vi så heldige, at der 

som regel er en del sygeplejersker, som ønsker at blive ansat 

hos os. Når ansøgningsfristen er udløbet, starter arbejdet 

med at læse ansøgningerne grundigt og udpege de ansøgere, 

som vi hver især ønsker at se til samtale. Vi prøver at danne 

os et billede af ansøgeren ud fra den pågældendes beskri-

velse af sig selv, motivation for at søge stillingen, tidligere er-

faringer og så videre. Alle disse oplysninger prøver vi at sam-

menholde med 'husets' behov og interesser. Efter grundige 

overvejelser og lidt snak frem og til-

bage udvælger vi de ansøgere, som in-

viteres til ansættelsessamtale. 

     Så kommer den spændende dag, 

hvor vi skal møde ansøgerne – vores 

potentielt kommende kolleger. Vi i an-

sættelsesudvalget er nysgerrige og vil 

gerne have så meget som muligt ud af 

den halve time, der er afsat til hver 

samtale. Ansøgeren kan være spændt 

og nervøs og vil gerne præsentere sig 

selv godt. 30 minutter går meget 

stærkt, synes jeg, når vi gerne vil stille 

spørgsmål for at få belyst ansøgerens 

kompetencer og holdninger så godt 

som muligt. Der skal også være tid til, 

at ansøgeren kan uddybe sin ansøgning og stille spørgsmål 

til os om vores arbejdsplads. Hvordan er hverdagen, og 

hvilke udfordringer og muligheder er der? For hver ansøger 

har vi den skriftlige ansøgning og det personlige møde til at 

bedømme, om netop denne person skal være vores kom-

mende kollega. Det gode ved at være flere personer i ansæt-

telsesudvalget er, at vi fire hver især bidrager med erfaringer 

og holdninger til sygepleje og samarbejde. At det så kan være 

ganske overvældende for den enkelte ansøger, at møde fire 

Nårh... Køkkenassistent Pia Christensen og social- 
og sundhedsassistent Norma Østergaard siger 
farvel til hinanden under afskedsreceptionen den 
3. maj 2017, hvor Hospice også tog afsked med tre 
erfarne sygeplejersker: Inge Birthe Sørensen, An-
nette Hansen og Lise Vinge Dagen. 
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engagerede personer, er en anden snak. For nogen ansøgere 

kan det være mange år siden, at de senest har søgt job, og 

for nogen er der virkelig meget på spil, de har måske gennem 

flere år haft en drøm om at komme til at arbejde på Hospice. 

Så der kan for alvor være tale om at være 'i den varme stol'. 

Jeg håber, at vi formår at få den enkelte til at føle sig så tilpas 

som muligt under samtalen. Jeg husker tydeligt min egen an-

sættelsessamtale i dette hus for fire år siden. Venlige smil og 

positive tilkendegivelser fik mig til at føle, at det var det helt 

rette for mig at søge netop dette job. 

 Under samtalerne kan jeg nå at gøre mig tanker om alt 

det spændende, som denne person har oplevet i sit arbejds-

liv. Hvad vil vedkommende bidrage med til vores gruppe af 

faglighed, handlekraft, personlige egenskaber og måske kre-

ative evner? Hvordan vil netop denne sygeplejerske være at 

samarbejde med i travle situationer, eller i forløb med følel-

sesmæssig belastning? 

 Når dagens samtaler er veloverståede, drøfter vi vores 

indtryk i ansættelsesudvalget og når efterhånden frem til be-

slutninger, som forhåbentlig tjener vores arbejdsplads aller-

bedst. Når valgene er truffet, giver ledelsen ansøgerne be-

sked. De udvalgte bliver forhåbentlig glade, mens andre må 

skuffes i denne omgang.  

 Så går der en god måneds tid, før de nyansatte en mor-

gen træder ind ad døren. Formentlig fyldte af spænding og 

forventninger. Det er en meget vigtig opgave for os alle sam-

men at få de nyansatte til at føle sig velkomne og så trygge 

som overhovedet muligt. Hvor er det spændende at lære vo-

res nye kolleger at kende. Når der er gået nogen uger, er det 

altid merget lærerigt for os at høre de nyansattes vurdering 

af voes arbejdsplads. Hvor ser det ud til, at tingene fungerer, 

og hvor ser de muligheder for forbedringer? Hele processen 

med ansættelser er for mig meget spændende at være med 

i. Det er også en opgave, der forpligter, da vi jo hele tiden 

gerne vil sikre høj faglighed og godt samarbejde på Hospice. 

Velkommen til alle i 2017 og fremover! 
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HOSPICEHAVEN I NOVEMBER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løvet faldt. Men der var stadig en rose at plukke. 



INDTRYK FRA DE FØRSTE MÅNEDERS ANSÆTTELSE PÅ KAMILLIANERGAARDENS 

HOSPICE 
 

Af Randi Duus Petersen, sygeplejerske 

 

 

 

 

Jeg har fået til opgave at fortælle om mine oplevelser i den 

første tid på KamillianerGaardens Hospice. Det vil jeg gerne, 

for der er mange ting, som har gjort indtryk på mig. 

 Det første, som jeg mærkede, da jeg trådte ind i huset, 

var en atmosfære af ro og venlighed. Det bekom mig vel, 

fordi jeg var en smule nervøs og spændt på at skulle starte 

på mit nye arbejde som sygeplejerske på Hospice. På vej op 

ad trappen fik jeg øje på dekorationen i vinduet. Jeg måtte 

lige kigge en ekstra gang, for var det ikke søpindsvin, de 

havde brugt i dekorationen. Husk lige det, tænkte jeg, for det 

er da en original ide.  

 Egentligt er det mærkeligt, hvad man kan nå at lægge 

mærke til og tænke over på vejen fra hovedindgangen og op 

ad trapperne. Jeg lagde også mærke til, at der så rent ud på 

trappen og på gangene. Jeg fik lyst til at trække vejret dybt 

ned en ekstra gang – lige hvad jeg havde brug for. 

 Senere hen, da den første nyhedens turbulens havde lagt 

sig, gik det op for mig, at alle, som arbejder på KamillianerG-

aardens Hospice, slår en slags ring om patienten og sørger 

for at give patienten støtte på den ene eller anden måde. Det 

virker meget opløftende på mig i mit arbejde som sygeple-

jerske at kunne se, at alle har deres at bidrage med til pati-

entens forløb. 

 Jeg har i mit tidligere arbejde som hjemmesygeplejerske 

haft flere forskellige faggrupper at dele faglige betragtninger 

med. Men nyt for mig er det også at samarbejde med en 

præst og en musikterapeut. Det er styrkende at kunne hente 

visdom fra det åndelige perspektiv, da der ikke er noget, som 

er for stort eller for småt til at blive talt om i dette hus. Der 

er ofte angst og usikkerhed forbundet med at stå i en livstru-

ende situation for patienten, og dennes pårørende er også 

berørte. Her kan musikterapeuten forsøge at skabe en mu-

lighed for at finde en vej ind til noget andet… Man har måske 

et helt særligt sted i sig selv, hvor man ikke oplever tunge 

begrænsninger, et sted som musikken eller erindring af 

gamle sange kan åbne til. 

 Jeg har tænkt over noget sjovt. Det er faktisk umuligt lige 

at give en kort besked til sin sygeplejerskekollega, fordi den 

anden altid vil spørge til flere detaljer, for uden detaljerne 

danner beskeden ikke en helhed af patientens situation.  

Netop helheden oplever jeg som noget af det vigtigste i sy-

geplejen her, hvorder bliver arbejdet koncentreret på, at pa-

tienterne kan få en så god pleje og behandling som muligt. 

Engagementet i arbejdet er højt. Blandt personalet giver det 

anledning til dialog om mange forskellige faglige spørgsmål, 

og til vidensdeling i forhold til, hvordan patienten passes og 

lindres bedst. At have adgang til den nyeste faglige viden in-

denfor palliation bliver prioriteret her på stedet, og det gør, 

at arbejdet føles spændende og udviklende. 

 Mange patienter og deres pårørende har gjort dybt ind-

tryk på mig ved deres måde at være til stede på. Dagene her 

på Hospice kan virke som et koncentrat af et helt liv, og der 

kommer essentielle overvejelser frem, som bliver delt. Det 

har jeg dyb respekt for, og jeg føler mig som et taknemligt 

vidne. 
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Nogle gange har der været indlagt patienter med grøn-

landsk baggrund. Det er ikke noget, jeg har så stort indblik i, 

selvom vi er fra samme rigsfællesskab. Det har derfor været 

berigende for mig at møde en del af den grønlandske kultur 

og høre fortællinger fra patientens og familiens oplevelser 

fra et langt og omskifteligt liv. En grønlandsk kvinde fortalte, 

at det var tradition nogle steder på Grønland at synge for den 

syge eller døende. Derfor arrangerede familien, at der kom 

et grønlandsk kor og sang for deres døende mor her på Hos-

pice. Det, syntes jeg, var en smuk handling, og det har inspi-

reret mig til at slutte min beretning med teksten til sangen 

Timmisssatut Illunnga (Som en fugl) af Per Berthelsen: 

 

Jeg vil svæve som en pil gennem luften. 

Jeg vil flyve som en fugl under himmelhvælvingen. 

Jeg vil skue over den store verden 

fri som en fugl – uden begrænsende bånd. 

Jeg vil stige til vejrs og komme tæt på den enorme him-

mel over mig. 

 

Mit liv er som et farverigt maleri, 

men min sjæl er arret efter mange sår. 

Min smerte gemmes og skjules bag et smil så det bliver 

smukt at se på. 

Men mine dybe sår kan ikke helt forsvinde. 

Ikke mulige at glemme. 

 

Jeg må midlertidigt sige farvel til Jer mine venner med 

dybfølt tak. 

Husk at jeg ikke glemmer Jer og de glæder, I har givet 

mig, selvom jeg flyver væk. 

Mit ønske er, at I også husker mig, 

og at I lægger slædespor ud for mig, 

som jeg kan vejledes af for at kunne komme 

tilbage til Jer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAKKERPAR OG STRESSHÅNDTERING 
 

Af Bodil Kristensen, sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant  

 

 

 

 

Året 2017 har været fyldt med forandringer. 

 Vi har sagt farvel til kollegaer, der vil nyde deres otium, 

og sagt goddag til nye sygeplejersker, som har mod på at ar-

bejde i det palliative felt. Patientgruppen ser ud til at foran-

dre sig fremover, og det kalder på en ny tilgang til den palli-

ative indsats, hvilket også betyder flere instrumentelle syge-

plejeopgaver. Dette emne har været drøftet på møder mel-

lem tillidsvalgte og ledelsen. Vi forsøger på bedste vis at imø-

dekomme behov for nye kompetencer til sygeplejerskerne. 

Udviklingsleder Lisbeth Halager tilbyder Faglig Café med re-

levante temaer. Der indhentes informationer og brugsvej-

ledninger til nye typer af opgaver.  

 Vi må hele tiden holde dialogen i gang, så vi sikrer, at den 

palliative indsats til patienter og pårørende giver mening og  

tager udgangspunkt i patienternes ønsker, behov og fysiske 

kræfter. Vi har en god kultur på KamillianerGaarden om at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbejde tværfagligt og til patientens bedste. Det værner vi 

fortsat om.  

 Vi har til stadighed opmærksomhed på at forebygge og 

håndtere stress, og vi udkommer med en politik på området 

til næste år. Der er tilbud om supervision ved psykolog og 

refleksion ved præst. Dette år har vi arbejdet med makker-

par. I hver vagt er man knyttet til en bestemt kollega, som 

man kan bede om praktisk hjælp, og som man kan sparre 

med om de problemstillinger, der måtte være hos patien-

terne. Makkerne skal også være opmærksomme på den an-

dens arbejdsbelastning, fx om der er tid til pauser. Vi er glade 

for ordningen, der kræver en aktiv indsats af et personale, 

som er vant til at arbejde meget selvstændigt. 

 Hveranden fredag er sygeplejekonferencens emne Etisk 

Refleksion, hvor vi tager et etisk dilemma op, og analyserer 

det i fællesskab. Når der har været patientforløb, som har 

belastet sygeplejerskerne ekstra, bliver der afholdt briefin-

ger under og efter forløbet. Personalet er glade for dette til-

tag. 

 Vi hilser år 2018 velkommen. Nogle af årets opgaver er 

udvidelse af patientantallet, indførelse af Elektronisk Patient 

Journal (EPJ) til sygeplejerskernes journalføring, fortsat op-

læring af nyansatte sygeplejersker og læger samt Lærings- og 

kvalitetsprojektet indenfor det specialiserede palliative, der 

løber året ud. Og ikke mindst at tage del i møder og beslut-

ninger om det nye Hospice Vangen. 

 

 

 

I 2017 har sygeplejerskerne arbejdet med 'makkerpar' som en stra-

tegi. I hver vagt er man knyttet til en bestemt kollega, som man 

kan drøfte problemstillinger med. Her er det Randi Buus Pedersen 

og Kirsten Borrisholt, der taler sammen.  
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Ellen Brix med patchworkbolde til de 

fire grundfølelser. 

BOLDE GØR SNAKKEN OM FØLELSER LETTERE 
 

Af Elisabeth Ubbesen, sygeplejerske og Ellen Brix, 'boldsyerske' 

 

 

 

 

Hej!  

 

Jeg hedder Ellen Brix. Jeg bor og har altid boet i Nors, Thy. 

For cirka to år siden flyttede jeg som den første ind i et bo-

fællesskab for seniorer. Det er vores tidligere plejehjem, som 

nu er omdannet til selvstændige lejligheder. 

 Jeg har altid været optaget af håndens arbejde, nuvæ-

rende laver jeg meget patchwork. Elisabeth, der er sygeple-

jerske på KamillianerGaardens Hospice, havde været til en 

fagaften, hvor hun blev præsenteret for nogle bolde syet af 

stof, der skulle bruges til at hjælpe børn med at sætte ord på 

deres følelser. Jeg blev opfordret til at sy disse bolde. Der 

skulle være farve og ansigter på svarende til de fire grundfø-

lelser, fik jeg at vide. Jeg gik – med hjælp fra en af de andre 

beboere – i gang med at konstruere 5-kanter i passende stør-

relser. Der skulle der tegnes og sys ansigtsudtryk, som skulle 

udtrykke henholdsvis glæde, angst, sorg eller vrede. 

 Den proces gav anledning til flere gode samtaler blandt 

os beboere – blandt andet havde en pensioneret lærer erfa-

ring med at håndtere børn, der var i en vanskelig situation. 

Alt i alt har det været en oplevelse at kunne bidrage med no-

get til et godt formål. 

 

Med venlig hilsen  

Ellen Brix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSIKKEN HAR BRAGT GLÆDE I HUSET I 2017 
 

Af Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut 

 

 

 

 

Året igennem har en række kunstnere med meget forskelligt 

repertoire beriget vores hus og bragt glæde, adspredelse og 

underholdning til patienter, pårørende, frivillige og ansatte 

på KamillianerGaarden. Vi er meget taknemmelige for hvert 

eneste musikalske bidrag. Kunstnerne har alle (med én und-

tagelse) optrådt frivilligt uden vederlag, og mange kom fra 

foreningen 'Frivillige Kunstnere ved Hospice'. Det er en smuk 

gestus og en stor gave at give til mennesker i en svær livssi-

tuation. I år har pårørende til aktuelle patienter taget initia-

tiv til og været medvirkende musikere i tre af koncerterne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (markeret med stjerne nedenfor). Det er et flot overskud at 

finde. Særlig tak til dem. 

 Det er af stor betydning, at der kommer et frisk pust ude-

fra, og musikken har en uvurderlig samlende kraft, der ska-

ber et særligt nærvær og fællesskab blandt tilhørerne på 

tværs af sygdom, profession og alder. Koncerterne skaber 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2017 blev der holdt to smukke julekon-
certer til fordel for det frivillige arbejde 
i Kamillus. Koncerterne fandt sted i 
Vodskov Kirke (billedet) og Sankt Mar-
kus kirken i Aalborg. Som billedet viser, 
fik den indimellem ikke for lidt! Og der-
med blev det jul igen. 



 



ofte et tiltrængt frirum i hospice-dagligdagen og inviterer os 

til at overgive os til nydelse af det æstetiske aspekt af livet. 

 Kunstnerne, der besøgte os, var: Stanley Samuelsen, san-

ger, guitarist og sangskriver (februar, maj og juni); Philippe 

Villa og Duo Cantiga, guitarvirtuoser fra Frankrig (marts); *Et-

trup Duo, klaver og fløjte (april); Peter Abrahamsen, sanger 

og guitarist (april); Jette Østerheden fra Visens Venner var 

solist til sommersang i Hospicehaven (juni); Marianne Mor-

tensen og Michael Vesterskov, klaver og operettesang (juni); 

GraaBlaa; guitar, klaver, kontrabas og sang med visuelle ef-

fekter (oktober); Gospelkoret Shine (oktober); Helen Davies, 

harpenist og komponist (oktober); *Aalborg Jernbaneorke-

sters blæserduo med deltagelse af vores nye musikfrivillig 

Lars Palle Hansen (november); Mini-julekoncert med *Aal-

borg Håndværker-Sangforening (december); Canteralla-ko-

ret (december); Luciaoptog fra Skt. Maria Skoles 7. klasser 

(december); julekoncert med koret Listen Up (december); ju-

lekoncert med Kor Sonor (december). 

 Udover koncerterne med kunstnere udefra har der som 

altid været dejlig musik i huset i en lind strøm med de skønne 

'Tordenskjolds soldater' – de frivilliges musikgruppe, der står 

for ugentlig aftensang, musik til gudstjenester og tilbageven-

dende harmonikaspil. Det er skønt og hyggeligt og meget 

værdsat, og vi vil også gerne sende vores dybe taknemmelig-

hed til dem. Af og til har man også kunnet nyde vores 'husor-

kester': lejlighedsduoen af frivillig Viggo Uttrup (violin) og 

undertegnede (guitar og sang), blandt andet til forårskon-

cert, sommerkoncert, underholdning i bussen til personalets 

og de frivilliges sommerfest samt til julepyntedagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ovenfra og ned: Aalborg Håndværker Sangforening, Postorkeste-

ret, julekoncert med Kor Sonor og sommersang i Hospicehaven. 
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KONCERT MED ETTRUP DUO PÅ KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE 
 

Af Claus og Peter Ettrup Larsen 

 

 

 

 

Under vores mors ophold på Kamillia-

nerGaardens Hospice gav vi – Claus og 

Peter Ettrup Larsen – en koncert i huset. 

Claus er til daglig solofløjtenist i Aalborg 

Symfoniorkester, og Peter er dirigent. 

 Selvom vi begge i dag har aktive kar-

rierer hver for sig, har vi for nylig beslut-

tet at vende tilbage til rødderne og be-

gynde at give koncerter sammen igen. 

Reelt har vi jo spillet sammen i over 40 

år, siden vi var helt små drenge. Ved vores koncert på Hos-

pice tog vi derfor publikum med på en lille musikalsk rejse 

gennem vores fælles musikalske opvækst.  

 På den musikalske front er vi vokset op i Tivoli-Garden i 

København. Vores barndom var derfor præget af musik, 

selvom ingen af vores forældre var musikere. Vi voksede dog 

op i et utrolig musisk hjem, hvor snakken gik om alt fra musik 

til medmenneskelighed og fra naturoplevelser til næstekær-

lighed. Netop derfor var det en helt speciel oplevelse for os 

at få mulighed for at spille på Hospice. Her er højden til loftet 

jo båret af de samme menneskelige værdier, hvor glæden 

ved nu'et har en central placering i fællesskabet.  

     Et af de stykker vi spillede, var Carl Nielsens smukke Tågen 

letter. Her lader Carl Nielsen musikken bølge frem og tilbage 

mellem dur og mol, mens det hele holdes sammen af den 

smukke fløjtemelodi på toppen. Selvom klaveret hele tiden 

bølger afsted, præcis som livet, samles det hele således af 

den overordnede melodi, præcis som de værdier, der gen-

nemsyrer menneskesynet på Hospice. 

Som vores mor selv udtrykte det: ”Politi-

kerne ville have godt af et ophold på Hos-

pice. Her vil de kunne lære, hvor meget 

man kan have ud af både at give og mod-

tage. Her giver personalet os fantastisk 

pleje og omsorg, til gengæld modtager 

de så vores glæde og taknemmelighed, 

og i fællesskab får vi derfor et bedre liv”. 

     I vores optik er evnen til at sætte men-

nesket i centrum en fundamental musisk 

ret, som ville kunne kompensere for millioner i sygehusvæs-

net. Tilbage i 60'erne, hvor komponisten og kapelmesteren 

Ib Glindemann med stor succes havde opbygget Horsens By-

orkester, blev han pludselig kaldt op på Rådhuset. Her fik han 

besked om, at orkestrets tilskud ville blive fjernet, da man 

skulle bruge 75 millioner til et nyt sygehus. Uden tøven sva-

rede Glindemann: ”Giv I mig blot den ene million, så skal jeg 

sørge for, at der ikke er nogen, der behøver jeres sygehus”. 

 Netop fordi KamillianerGaardens Hospice ikke er et syge-

hus, mærker man tydeligt den ånd af menneskelighed, der 

gør livet til andet og mere end tal i et regneark. Sådan er det 

også med musik. Man kan godt nøjes med at spille noderne, 

men det er først, når man også forstår meningen og spiller 

det, der er bagved og imellem noderne, at det kan blive 

kunst. Det er så til gengæld også her, det bliver svært, men 

det er jo også her, det giver livet mening, for som Storm P. 

sagde: ”Kunst er det, man ikke kan. Hvis man kunne det, var 

det jo ingen kunst”. 

 Tak til Hospice for jeres fantastiske måde at være på. 

Claus og Peter Ettrup Larsen. 
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INSPIRATIONSTOGT TIL IRLAND: 'DEEP LISTENING' – EN LYTTEMETODE BASE-

RET PÅ MEDITATION, MEDFØLELSE OG BEVIDSTHED 
 

Af Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut 

 

 

 

 

Jeg fik en smagsprøve på 'Deep Listening', 

da jeg sidste år var inviteret til at præsen-

tere mit musikterapeutiske hospicear-

bejde på en international hospicekonfe-

rence i Baskerlandet, hvor en af de andre 

inviterede var britiske Rosamund Oliver, 

grundlægger af og træner i metoden. 

Hendes oplæg og workshop var yderst in-

spirerende.  

 

Fokus på det interpersonelle 

Metoden kan sammenlignes med advan-

ced mindfulness, men med et dybere fo-

kus på det interpersonelle frem for det in-

dividuelle.  

 Deep Listening-træningen er baseret 

på meditationsprincipper og kropslig bevidsthed, etablering 

af et rummeligt støttende nærvær (holding supportive pre-

sence) og etablering af medfølende forbindelse/kontakt 

(compassionate connection).  

 Dermed lægges op til en dybere og mere medfølende, 

ikke-fordømmende og respektfuld måde at lytte og dermed 

relatere sig på – såvel i professionelle og private relationer – 

samt at lytte indad til sig selv. Dette kan være et vigtigt ele-

ment i forebyggelse af stress, udbrændthed og 'empati-

træthed', bl.a. fordi man i lytningen søger at undgå at af-

bryde, fikse eller forandre den anden. Dette letter både lyt-

ter og den, der taler.  

Certificeret 

Metoden er blevet certificeret i bl.a. Irland 

og Holland, således at sundhedsprofessio-

nelle, som f.eks. læger og sygeplejersker, 

får officielt anerkendt efter-/videreuddan-

nelsescertificering og kreditering for gen-

nemførelse af femdages kurset.  

     Det store ønske om på et tidspunkt at 

fordybe mig i denne træning blev tændt i 

mig. Ti måneder senere kom chancen, og 

jeg var fuld af forventningens glæde, da 

jeg fra ledelsen fik grønt lys til at melde 

mig på mit første rigtige efter-videreud-

dannelses forløb, siden jeg blev færdig 

som musikterapeut i 2006.  

 

Meditation og intens undervisning 

I fem oktoberdage opholdt jeg mig så i det naturskønne syd-

vestlige Irland på det buddhistiske meditationscenter Dzo-

gchen Beara for at deltage i det intensive kursus Awareness 

Centred Deep Listening Training. Kurset foregik på engelsk, 

fordi vi 40 deltagere havde fem-seks forskellige nationalite-

ter.  

 Kursusstedet lå i et kuperet terræn med stejle klipper 

lige ned til Atlanterhavet, som der var 180 graders udsigt til. 

Hver morgen startede med halv times meditation, hvor vi 

startede i stilhed eller med smuk stille musik og blikket fyldt 

af hav, himmel, klipper eller tæt tåge før den korte, guidede  
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[Deep  

Listening kan 
sammenlignes med 

advanced mind-

fulness, men med 

et dybere fokus 

på det interper-

sonelle frem for 

det individu-

elle.] Signe Marie 

Lindstrøm 

 

meditation. Hver dag havde mindst otte timers intens under-

visning, hvor metodens grundelementer hver især blev prak-

tiseret og uddybet intenst i individuelle-, par- og gruppeøvel-

ser.  

 

Compassion 

Personligt fik jeg utroligt meget ud af kurset på mange ni-

veauer. Vigtigst var nok en øget kropslig opmærksomhed, så 

jeg forbliver autentisk og selvkærlig samt en øget bevidsthed 

om, at jeg forsøger at lytte både indad og udad med compas-

sion.  

 Dette begreb lader sig ikke helt nemt oversætte til dansk, 

men det består af fire vigtige umålbare principper: kærlig-

venlighed, ønsket om at den anden er fri for lidelse, at kunne 

glæde sig helt på den andens vegne og ligeværdighed. Med-

følelse er det ord, jeg bedst kan oversætte det til. Jeg ser 

frem til at dele mere af dette i praksis på KamillianerGaarden 

i 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzogchen Beara ligger smukt ved den stejle            

klippekyst ud mod Atlanterhavet. 
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LARS OG HARMONIKAEN  
 

Af Kirsten Muniz, frivillig 

 

 

 

 

”Lars Palle Hansen tager sin harmonika og spiller solonumre 

og musikledsager til fællessang!" Det er overskriften på op-

slaget i huset. Hvad får Lars til at dukke op en gang om må-

neden for at sprede hygge og fællessang her i huset? 

 Lars fortæller, at hans kendskab til og første besøg på 

Hospice var i forbindelse med hans søsters sygdom og død 

for et par år siden. Under søsterens ophold på Hospice fik 

hendes mand, børn og forældre mulighed for at sove på gæ-

steværelset, og Lars kom dagligt på besøg. Det var en positiv 

oplevelse midt i et hårdt sygdomsforløb. Familien var meget 

taknemmelige for den pleje og omsorg, de alle blev mødt 

med, fra alle sider. Det fik Lars til at tage en beslutning: ”Når 

jeg får god tid i mit arbejdsliv, vil jeg give noget tilbage”.  

 Lars er 45 år – bor i Gug og ansat som konsulent ved Gug 

Anlægsgartnere. Han rådgiver og beregner tilbud til nye ha-

veanlæg. Han spiller også i Aalborg Jernbaneorkester og er 

med i Nibe Blæseorkester, hvor han bl.a. spiller på 

euphonium – et tenorhorn. Det med musikken har Lars med 

hjemmefra. Morfaderen spillede trompet, og der er altid ble-

vet spillet og sunget meget i familien. 

 Tanken om at kunne gøre noget på Hospice kørte i hans 

hoved, og han besluttede, at det skulle være nu, og ikke når 

arbejdslivet ophørte. Lars tog kontakt til frivilligkoordinato-

ren, var inde til en samtale og begyndte at komme og spille i 

februar. Han kommer, når han har tid og spiller en times tid. 

Er det muligt, deltager Viggo, som også er frivillig, med sin 

violin. Et godt match og fint samspil. Lars er meget glad for 

disse timer på Hospice og finder det meget livsbekræftende 

at komme i huset. Han giver musik, lidt adspredelse, men får 

selv så meget tilbage i samværet med alle, der har deres 

gang i huset.  

 Nogle gange er han alene i spisestuen, andre gange er 

der patienter og pårørende, der deltager. Så bliver Højskole-

sangbogen fundet frem, og det bliver helt Giro 413-agtigt. En 

patient og hans hustru var meget berørte over en af disse 

hyggetimer, patienten havde selv spillet harmonika, og gode 

minder blev vakt til live. Lars og harmonikaen skaber en dej-

lig stemning på Hospice. 
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INTERN UNDERVISNING I 2017 
 

Af Kirsten Ribberholt Justesen, souschef og Lisbeth Halager, udviklingsleder 

 

 

 

 

I år er det 50 år siden, det første moderne hospice – St. Chri-

stopher's Hospice – åbnede i England, og 25 år siden det før-

ste danske hospice, Sankt Lukas, åbnede i København. Nogle 

vil måske spørge, hvorfor denne oplysning er relevant i en 

artikel, der handler om intern undervisning på Hospice, men 

der er sket en stor udvikling med hensyn til behandling af 

kræftsygdomme igennem de 25 år, og langt hovedparten af 

de indlagte på Hospice har en cancerdiagnose.  

 Flere patienter lever længe med deres kræftsygdom. Der 

er kommet flere mulige behandlinger til den enkelte patient, 

så flere patienter i højere grad har vænnet sig til, at der altid 

er endnu en mulighed for behandling. De vil kæmpe mod 

kræften til det sidste, og vores målsætning om at lægge liv til 

dagene frem for dage til livet bliver udfordret. Konsekven-

serne af denne udvikling er flere instrumentelle sygeplejeop-

gave. Flere drop og dræn, flere blodprøver og undersøgelser. 

Og det er afspejlet i årets undervisningsaktiviteter. 

 

Faglig Café 

I året løb har der været 12 tilbud om Faglig Café, som er en 

times samling om et emne. Der er et teoretisk oplæg, og så 

erfaringsudveksling og debat ud fra det. Emner som lungeli-

delser og dyspnø, CAM-screening og delirium, intravenøse 

adgange samt hvordan man finder relevante Pri-dokumenter 

(Pri-dokumenter er kliniske vejledninger eller instrukser i sy-

geplejehandlinger) har været på dagsordenen. 

 

Fyraftensmøde 

I november arrangerede vi et fyraftensmøde om palliation. 

Overlæge Helle Bjørn Larsen og souschef Kirsten Ribberholt 

Justesen havde oplæg om de udfordringer, der kan være in-

denfor det palliative felt. Bagefter kom sygeplejerskerne 

frem med deres oplevelser og de udfordringer, de møder i 

dagligdagen. Der var ingen løsninger, men i 2018 vil vi ar-

bejde videre med værdier for den palliative indsats. 

 

Fagaftner 

Støtte til børn og unge som pårørende var emnet for en fag-

aften i september. Gennem længere tid havde en gruppe ar-

bejdet med revision af vores kliniske retningslinje, ud fra na-

tionale retningslinjer og anbefalinger. Birgitte Nygaard, pæ-

dagog og familieterapeut – aktiv i familiesorggrupper i Nord-

jylland – indledte aftenen med et inspirerende foredrag om, 

hvordan de støtter familier i sorg. Birgitte kom med ideer til, 

hvilken ting vi kunne have på Hospice, som kunne være med 

til at lette kommunikationen med børn – både for familien 

og for personalet – fx samtalekort og bolde med ansigter. 

 På samme fagaften kom to kollegaer med referat fra en 

temadag, der handlede om palliativ indsats til hjertepatien-

ten. Andre kom med små fortællinger om, hvad der gjorde 

indtryk på deltagerne i At være dødelig, National Kongres i 

Foreningen for Palliativ Indsats. 

 

Sygeplejekonferencer 

Fire dage om ugen afholdes der sygeplejekonferencer, hvor 

sygeplejersker har mulighed for at reflektere over dagens 

hændelser og få hjælp og sparring, hvor der er behov for det. 

Nogle konferencer har særlige overskrifter. Positiv Dag: 
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Hvad er lykkedes ved den enkelte patient? Vi kan være tilbø-

jelige til at fokusere på det, som ikke lykkes. Etiske Dilem-

maer: Dilemmaer er kendetegnet ved, at der ikke er en løs-

ning, analysen går ud på at se dilemmaet fra alle involvere-

des synspunkt. Eksistentielle Behov: Hospicepræsten leder 

refleksionen. Musikterapi: Musik eller sang er udgangspunkt 

for refleksionen, musikterapeuten leder konferencen. 

 

Forløb i lukkede grupper 

I årets løb har der været mulighed for tre forskellige forløb i 

lukkede grupper: 

 

1. Der er et igangværende supervisionsforløb med psyko-

log Pia Ryom (8 x 2 lektioner), som fortsætter i 2018. 

 

2. Sygeplejerske Mette Albæk Christensen har ledet Syge-

plejefaglig Workshop (6 x 2 lektioner). Mette har taget 

en uddannelse i NPL (Neuro Lingvistisk Programmering), 

og workshoppens formål var: 

 

► At blive bevidst om egen tænkning, handling og ad-

færd, og om hvordan vi filtrerer og bearbejder de 

input, som vi får i vores daglige arbejde med patien-

ter, pårørende og kollegaer. 

 

► At vi belyser/udforsker konkrete faglige problem-

stillinger, og ved hjælp af forskellige vejledningsmo-

deller – blandt andet grundmodeller i NLP – kan 

finde nye veje til samarbejde med og forståelse af 

patienter, pårørende og kollegaer. 

 

► At belyse og udforske sammenhængen mellem det 

vi gør, og de mål og visioner vi har for det palliative 

arbejde. 

3. Endelig har der været Refleksion med hospicepræst Ole 

Raakjær i efteråret (5 x 2 lektioner), med samtaler om 

eksistentielle emner. 

 

Der er så meget at lære.  
Tager man det trin for trin, kan man nå langt. 
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MÅL FOR 2018 
 

Af Anette Agerbæk, hospicechef, Kirsten Ribberholt Justesen, souschef og Lisbeth Halager, udviklingsleder  

 

 

 

 

Nyt Center for Lindrende Behandling  

2017 har været et skelsættende år, idet vi har købt en grund 

på Studievej 25 i Nørresundby, hvor der skal bygges et nyt 

Center for Lindrende Behandling. KamillianerGaarden er 

solgt til Sct. Mariæ Skole, og vi bor til leje hos skolen indtil 

flytningen.  

 Efter prækvalifikation af og forhandlingsmøder med tre 

virksomheder har TRIGON kvalificeret sig som OPP-leveran-

dør af det nye hus: Vangen Center for Lindrende Behandling. 

Huset skal rumme Det Palliative Team, frivilligorganisationen 

Kamillus og Hospice Vangen, som det nye navn bliver.  

 Vi glæder os meget til samarbejdet med TRIGON om de-

tailprojekteringen, der skal foregå i de første tre måneder af 

2018. Derefter skal huset bygges og stå klar til indvielse, 

åbent hus og indflytning i maj 2019. 

 I forbindelse med udviklingen af det nye hus er der ind-

draget brugerperspektiver og forskningsbaseret viden om 

lindrende arkitektur, så designet af det nye hus i videst mu-

ligt omfang imødekommer alle brugernes behov. Det drejer 

sig om patienter, pårørende, personale og frivillige.  

 Der er nedsat en styregruppe, en koordineringsgruppe, 

en projektgruppe og tre brugergrupper. Brugergrupperne 

består af: pårørende, frivillige, personale og patienter. Grup-

perne vil blive involveret i detailprojekteringen i samarbejde 

med TRIGON.   

 

Inventar til Hospice Vangen  

Som udgangspunkt skal vi flytte alt det gamle inventar fra 

KamillianerGaardens Hospice med til Hospice Vangen. Der er 

afsat midler i byggebudgettet til gardiner og møbler til de 

ekstra rum, hvor vi kommer til at mangle på grund af ud-        

Friis & Moltke Architects' visualisering af indgangspartiet til det nye Van-
gen Center for Lindrende Behandling, hvor Hospice Vangen, Det Pallia-
tive Team og frivilligorganisationen Kamillus samles under samme tag.  
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videlsen. Møblerne på patienternes stuer er meget slidte, og 

stolene har en meget dårlig siddekomfort. Vi vil derfor søge 

fonde og håber på den måde at kunne forny noget af det 

gamle og slidte inventar.  

 

Nyt logo   

Hospicebestyrelsen har besluttet, at det er tiden, at det nye 

hus med det nye navn også får et nyt logo i 2019. Vi vil ned-

sætte en arbejdsgruppe med det kommissorium i 2018.  

 

Udvidelse af patientantallet under byggeperioden  

KamillianerGaardens Hospice bliver udvidet fra 12 til 15 hos-

picepladser, når vi flytter til Center for Lindrende Behandling 

i maj 2019. Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt, at 

den fysiske udvidelse af antallet af hospicepladser udskydes 

til sommeren 2019, men det er en forudsætning, at der, ind-

til byggeriet står klart, præsteres yderligere liggedøgn i de 

eksisterende hospicestuer. Patientantallet skal derfor udvi-

des fra 1. januar 2018, hvor der tilstræbes en belægningspro-

cent på nær 100 %. Hidtil har driftsaftalen lydt på 84,1 %.   

 Det er naturligvis en forudsætning, at patienterne og de-

res pårørende skal opleve den nuværende gode kvalitet i 

både behandling og pleje på Hospice.  

 

Nyt personale som en konsekvens af større belægningspro-

cent 

Der er ansat fire sygeplejersker til oplæring i december 2017, 

og de vil være klar til januar, når patientantallet udvides. 

Rengøringspersonalets og musikterapeutens timeantal er 

udvidet, og der er afsat puljer til afløsning ved behov i køk-

kenet og i natsygeplejen. 

  

Hospicefilosofien og samarbejdsværdier  

Vi vil arbejde målrettet med hospicefilosofien og vores sam-

arbejdsværdier i 2018. Der er ansat otte nye sygeplejersker i 

2017, da fire erfarne sygeplejersker er gået på efterløn eller 

pension, og vi har opnormeret med fire sygeplejersker i for-

bindelse med udvidelse af patientantallet.   

 Der er derfor brug for at arbejde med at bevare husets 

vigtige værdier og vores gode samarbejde.  

 

Lærings- og kvalitetsteam 

Lærings- og kvalitetsteam på det specialiserede palliative 

område forsætter til udgangen af 2018. Ud fra hvad patien-

terne rapporterer som deres gener, tager vi fat i de kliniske 

retningslinjer, som giver vejledning til tiltag, som kan lindre 

gener – både af fysisk, psykisk, social og eksistentiel karakter. 

 I årets løb vil vi have fokus på lindring af åndenød, deli-

rium, depression og smerter, samt have fokus på, om vi får 

snakket med patienterne om deres ønsker til deres sidste tid. 

Samtidig fortsætter vi fokusområderne fra 2017: støtte til 

pårørende – både børn og unge og voksne pårørende – samt 

forebyggelse og behandling af forstoppelse. 

 

Elektronisk patientjournal  

Nu er det snart slut med at benytte samarbejdsbøger i papir-

form. Hospice kommer med på Region Nordjyllands elektro-

niske patientjournal fra 15. januar 2018. Det er lykkedes at 

eliminere de juridiske udfordringer, der ligger i, at Hospice er 

sin egen juridiske enhed. Der er uddannet superbrugere i de-

cember 2017, og alle andre uddannes i januar 2018. Der er 

indkøbt nye borde og nye pc'er, så vi er klar til at gå i gang. 

Det bliver en stor udfordring. 

 

Hjemmeside  

Hjemmesiden trænger til at blive moderniseret, både hvad 

opsætning og indhold angår. Arbejdet sættes i gang i 2018. 

 

Faglig udvikling   

Desuden vil der som vanligt blive planlagt en fagaften i løbet 

af året, hvor vi samler det, vi har lært på forskellige kurser og 

konferencer i årets løb.  
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TAK FOR GAVER OG STØTTE 
 

Af Anette Agerbæk, hospicechef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KamillianerGaardens Hospice har i 2017 modtaget økono-

misk støtte fra: 

 

► Nibe Festival Fonden, Nibe Menighedsråd, Kulturelt 

Samråd og Nibe Handelsforening ved Bjarne Svendsen, 

har doneret 6.500 kr. Donationen er en del af overskud-

det fra en julekoncert i Nibe Kirke med Hanne Boel. Pen-

gene er brugt til hynder til havemøblerne.  

 

► Valborg Eleonora Marie Jensen, der døde den 20. januar 

2017, har testamenteret et kontant beløb og et lille 

gældfrit hus i Brønderslev til KamillianerGaardens Hos-

pice. Pengene vil blive brugt til nyt inventar til det nye 

Hospice Vangen. 

 

► Flere pårørende og organisationer har foræret Hospice 

gaver 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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KVANTITATIVE DATA 
 
Af Jette B. Bjørnes, sekretær 
 
KamillianerGaardens Hospice har i perioden 01.01.2017-31.12.2017 modtaget i alt 303 henvisninger angående borgere, som op-
fyldte visitationskriterierne. 
 
Henvist og indlagt 
234 patienter blev indlagt på KamillianerGaardens Hos-
pice. Heraf er: 
 

► 176 patienter afgået ved døden ~ 75,2 % 

► 42 patienter blev udskrevet til eget hjem ~ 17,9 % 

► 6 patienter blev udskrevet til plejehjem ~ 2,6 % 

► 2 patienter er overflyttet til sygehus ~ 0,9 % 

► 8 patienter var fortsat indlagt ~ 3,4 % 
 
De 234 patienter var indlagt fra 1 til 88 døgn, sammenlagt 
3690 døgn. Dette svarer til en gennemsnitlig indlæggelses-
tid på 16 døgn og en belægningsprocent på 84,2. 
 
Kommentar 
Gennemsnitlig indlæggelsestid: 
I 2012: 18 døgn 
I 2013: 17 døgn 
I 2014: 17 døgn 
I 2015: 19 døgn 
I 2016: 15 døgn 
 
Indlæggelsestiden 

 

► 01-07 dage: 77 patienter ~ 33,0 % 

► 08-14 dage: 60 patienter ~ 25,6 % 

► 15-21 dage: 36 patienter ~ 15,4 % 

► 22-28 dage: 28 patienter ~ 12,0 % 

► 29-56 dage: 31 patienter ~ 13,2 % 

► >56 dage:  2 patienter ~ 0,8 % 
 
Kommentar 
2017 har været præget af mange og gennemsnitligt korte 
indlæggelser. 
 
Kønsfordeling 
Af de 234 patienter var: 
 

► 140 kvinder ~ 59,8 % 

► 94 mænd ~ 40,2 % 
 
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 
I 2016: 53,7 % kvinder og 46,3 % mænd 
 
Civilstatus 
 

► 131 patienter gift/samboende ~ 56,0% 

► 103 patienter aleneboende ~ 44,0% 
 
Alder 
Gennemsnitsalderen var 68 år. Aldersspredning fra 27 til 
93 år, og med følgende aldersgrupperinger: 
 

► 27-39 år: 6 patienter ~ 2,6 % 

► 40-49 år: 23 patienter ~ 9,8 % 

► 50-59 år: 32 patienter ~ 3,7 % 

► 60-69 år: 38 patienter ~ 16,2 % 

► 70-79 år: 86 patienter ~ 36,8 % 

► 80-89 år: 44 patienter ~ 18,8 % 

► 90-97 år: 5 patienter ~ 2,1 % 
 
Kommentar 
Gennemsnitsalder har ligget stabilt omkring 65 år i flere år. 
 
Indlagt fra 
Af de 234 patienter, der blev indlagt var: 
 

► 100 fra eget hjem ~ 42,7 % 

► 14 fra plejehjem ~ 6,0 % 

► 120 fra sygehus ~ 51,3 % 
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De 120 indlæggelser fra sygehuse fordelte sig således: 
 
► 102 patienter fra Aalborg Universitetshospital 
► 6 patienter fra Sygehus Vendsyssel, Hjørring 
► 9 patienter fra sygehus Himmerland Farsø 
► 1 patient fra Regionshospital Nordjylland, Thisted 
► 2 patienter fra et sygehus i en anden region 
 
Geografisk fordeling 
I 2017 kom patienterne fra følgende kommuner/regioner: 
 
► Brønderslev Kommune: 16 patienter 
► Frederikshavn Kommune: 1 patient 
► Hjørring Kommune: 3 patienter 
► Jammerbugt Kommune: 16 patienter 
► Læsø Kommune: 1 patient 
► Mariagerfjord Kommune: 5 patienter 
► Rebild Kommune: 11 patienter 
► Vesthimmerland Kommune: 1 patient 
► Aalborg Kommune: 175 patienter  
► Region Syddanmark: 3 patienter 
► Region Midtjylland: 2 patienter 
 
Kommentar 
KamillianerGaardens Hospice er omfattet af Sundhedslo-
vens §86 og kan derfor modtage patienter fra alle regio-
ner. 
 
Visiteret til 
Patienterne blev visiteret til: 
 

► 122 patienter til livets afslutning ~ 52,1 % 

► 108 patienter til symptomlindring ~ 46,2 % 

► 4 patienter til aflastning ~ 1,7 % 

► 0 patienter til rehabilitering ~ 0,0 %   
 
Diagnose  
Af de 234 patienter havde 215 cancer som hoveddiagnose: 
 

► 10 patienter med cancer i hoved/hals ~ 4,3 % 

► 38 patienter med cancer i mave/tarm ~ 16,2 % 

► 52 patienter med cancer i lunge/lungehinde ~ 22,2 % 

► 22 patienter med cancer i brystet ~ 9,4 % 

► 25 patienter med cancer i bugspytkirtel ~ 10,7 % 

► 11 pt. med cancer i livmoder/æggestokke ~ 4,7 % 

► 10 patienter med cancer i hjerne ~ 4,3 % 

► 9 patienter med cancer i huden/bindevæv ~ 3,9 % 

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

► 10 patienter med cancer i nyre/urinveje ~ 4,3 % 

► 5 patienter med cancer i lever/galdeveje ~ 2,1 % 

► 8 patienter med cancer i blod/lymfe ~ 3,4 % 

► 2 patienter med ukendt cancer ~ 0,9 % 

► 2 patienter med cancer i hjerte ~ 0,9 % 
 
Patienter med anden diagnose 
 

► 6 patienter med hjerteinsufficiens ~ 2,6 % 

► 5 pt. med kronisk obstruktiv lungesygdom ~ 2,1 % 

► 1 patient lungetransplanteret ~ 0,4 % 

► 1 patient medindlagt (diabetes) ~ 0,4 % 

► 1 patient med kronisk alkoholisk pankratitis ~ 0,4 % 

► 1 patient med nedsat nyrefunktion ~ 0,4 % 

► 2 patienter med amyotrofisk lateral sklerose ~ 0,9 % 

► 1 pt. med akut myeloid leukæmi (blodkræft) ~ 0,4 % 

► 1 diabetespt. med multiple senkomplikationer ~ 0,4 % 
 
Symptomer 
Hyppigste gener/symptomer ved indlæggelsen: 
 
► Udtalt træthed 
► Smerter 
► Appetitløshed 
► Meget afkræftet 
► Dårlig almentilstand  
► Åndedrætsbesvær 
► Kvalme  
► Vægttab 
► Angst 
► Obstipation 
► Forstyrret virkelighedsopfattelse 
► Ødemer 
► Manglende søvn og hvile 
► Infektion 
► Depression 
► Sorg 
► Lammelser 
► Blødninger 
 
Kommentar 
Nævnte gener/symptomer er opstillet i den rækkefølge de 
hyppigst er forekommet. 
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Overnattende pårørende 
I 2017 har 176 pårørende og (tre hunde) overnattet på 
KamillianerGaardens Hospice, hvilket i alt udgør 923 døgn: 
 
► 153 personer i 1-7 døgn 
► 14 personer i 8-14 døgn 
► 7 personer i 15-21 døgn 
► 0 personer i 22-28 døgn 
► 2 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 
I 2016: 243 pårørende i 992 døgn 
 
Til stede ved dødsfald 
I forbindelse med dødsfald var der pårørende og personale 
til stede ved 138 patienter, ved 19 dødsfald var der perso-
nale til stede og ved 19 dødsfald var der ingen til stede. 
 
Højtidelighed på KamillianerGaardens hospice 
I forbindelse med dødsfald var der i 2017 højtidelighed hos 
125 patienter (71,0 %). Hos 51 patienter var der ikke højti-
delighed (29,0 %). 
 

Opfølgning til de efterladte pårørende 
Pårørende til 116 patienter har ønsket opfølgning halvan-
den måned efter patientens død (65,9 %). Pårørende til 60 
patienter har ikke ønsket opfølgning efter patientens død 
(34,1 %). 
 
Kommentar 
Der kan være tale om, at flere pårørende til en afdød pati-
ent 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 ~ 32,2 % 

► Socialrådgiveren: 24 patienter ~ 10,3 % 

► Psykologen: 35 patienter ~ 15,0 % 

► Fysioterapeuten: 92 patienter ~ 39,3 % 

► Musikterapeuten: 125 patienter ~ 53,4 % 

► Zoneterapeuten: 35 patienter ~ 15,0 % 

► Køkkenlederen: 246 patienter ~ 100 % 
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VORES GAMLE HUS  

Sommersang i Hospicehaven. 



DE FRIVILLIGES REGISTREREDE ARBEJDSTIMER 
  
 

OPGAVE 
 

Antal timer 
Januar-august 

Antal timer 
September-dec. 

Antal timer 
Hele 2017 

    

Værtfunktionen 1.297 1.177 2.474 

Eftermiddagsvagt 439 260 699 

Besøgsven på Hospice 54 0 54 

Besøgsven i hjemmet 157 16 173 

Café for efterladte 72 34 106 

Pårørendeaftner 36 63 99 

Linned 81 20 101 

Blomsterpasning 63 58 121 

Hjælp i haven 164 54 218 

Aftensang 175 116 291 

Diverse arrangementer 92 28 120 

Infomøder 36 34 70 

Frivilligmøder 202 272 474 

Andre møder (nyt hospice, teknik, med 'fremmede') 244 96 340 

Uddannelse 56 20 76 

Regnskab og medlemskartotek   350 

Fundraising   10 

SAMLET TIMEFORBRUG 3.168 2.248 5.776 

 

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 (indtil 31.07.2017) 
Inge Birthe Sørensen, sygeplejerske (indtil 30.06.2017) 
Lise Winge Dagen, sygeplejerske (indtil 30.04.2017) 
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 
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Helle Vinther, sygeplejerske 
Grethe L. Andersen, sygeplejerske 
Camilla Andersen, sygeplejerske 
Marie Hjertmann, sygeplejerske 
Kirsten Borrisholt, sygeplejerske 
Anne J. W. Poulsen, sygeplejerske 
Gitte Iversen, sygeplejerske 
Kirsten Olsen, sygeplejerske 
Miriam Skjerbæk Kobbeltvedt Mortensen, sygeplejerske 
Randi Duus Petersen, sygeplejerske 
Heidi Iversen, sygeplejerske 
Berit Sønderskov Schartau, sygeplejerske 
Renita Ramos Brinth, sygeplejerske 
Pernille Højbak, sygeplejerske 

Heidi Emsvang Jakobsen, sygeplejerske 
Pia Dahlgaard Sørensen, sygeplejerske 
Norma Østergaard, social- og sundhedsass. (til 30.06.2017) 
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 

 
 

DET PALLIATIVE TEAM 
 
Helle Bjørn Larsen, specialeansvarlig overlæge  
Tine A. Bech, overlæge  
Britt Nymann Mortensen, overlæge (indtil 31.08.2017) 
Jenny Østergaard, lægevikar 

Birthe Thørring, overlæge 
Suheil Andreas Salamon, overlæge 
Troels Bjørn, specialeansvarlig ledende sygeplejerske 
Gitte Fischer, palliationssygeplejerske 
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Lars Møller, palliationssygeplejerske 
Birte Stoffersen, palliationssygeplejerske 
Lotte Thisted, palliationssygeplejerske 
Ulla Kjærgaard, fysioterapeut 
Jannie Emborg Kristoffersen, socialrådgiver 

Susanne Fodgaard, psykolog 
Elsebeth Holm, lægesekretær (indtil 31.10.2017) 
Karin Helga Pedersen, lægesekretær 
Tina Pallisgaard Støve, lægesekretær 
Dorte Toft Jensen, lægesekretær 

 
 

KOORDINATOR OG FRIVILLIGE 
 
Grit Niklasson, koordinator 
Alice Bak-Jensen 
Anne Grethe Heilskov 
Anne Jette Kristensen 
Anne Margrethe Rasmussen  
Annette Terp (orlov fra maj) 
Arne Nielsen 
Benjamin Toribio  
Benny Kristensen 
Bente Pedersen 
Birgit Trolle 
Birthe Pedersen 
Bitten Winther (orlov fra april) 
Bodil Bidstrup 
Britta Berg-Mortensen 
Dida Schou Bertelsen 
Ditte Theresa Rasch 
Dorthe Damgaard Jensen 
Ebba Nyborg  
Edith Christensen 
Elisabeth Andersen 
Elly Jensen 

Esther Jensen 
Gerda Olsen (orlov fra juni) 
Grete Iversen 
Gunny Kongsted 
Hanne Klingberg 
Helen Larsen 
Helle Emborg 
Inga E. Christensen 
Inge Madsen 
Inge Rafn 
Ingelise Mortensen 
Inger Gregersen 
Ingrid Larsen 
Kamilla Klitgaard Nielsen 
Karen Kjær  
Karin Schrøder Lund 
Kim Faldborg 
Kirsten Muniz 
Lene Holm Mortensen 
Lene Rasmussen 
Lis Frostholm 
Marianne Paasch (orlov) 

Mathilde Brandt Guldbæk 
Mette Nielsen 
Mette Rank 
Mette Zülow (orlov fra januar) 
Mie Holmsberg  
Nete Vogel 
Oda Nielsen 
Nina Tholander 
Per Emborg 
Poul Klingberg 
Rikke Fredberg Pedersen 
Sonja Klemmensen 
Tina Bach 
Tove Sabro 
Verner Bak-Jensen 
Vibeke Gundersen 
Viggo Uttrup 
Aage Jensen 
Aase Dyhrman 
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Østfacaden – indgangssiden – af det kom-
mende Vangen Center for Lindrende Be-
handling, der opføres i Nørresundby 2018-
2019 og skal huse Hospice Vangen, Det 
Palliative Team og frivilligorganisationen. 
Friis & Moltke Architects. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


