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Tak for 10 gode år

ansatte og frivillige -, som sammen 
med os, på forskellige planer, har 
været og er engageret i at forbedre 
forholdene for de uhelbredeligt syge 
og døende samt deres pårørende i 
Danmark. 

Gennembrud for hospicelov
I løbet af årene 2001-2011 har 
engagerede støtteforeninger og 
enkeltpersoner knoklet for at bane 
vej for hospicer i deres lokale om-
råder. I december 2004 lykkedes det 
at få vedtaget en generel hospice-
lovgivning, der pålægger først 
amter og senere regioner at indgå 
driftsoverenskomster omkring et 
antal hospicepladser i deres om-
råde. Denne lovgivning resulterede 
i at støtteforeninger og grupper af 

personer rundt om i landet kunne 
komme i gang med etablering 
af hospicer. Dette har betydet, at 
uhelbredeligt syge og døende i hele 
Danmark helt gratis og uanset hvor 
de bor, kan komme på hospice, hvis 

Af landsformand Tove Videbæk,  
tidl. MF og direktør

Det er med taknemmelighed, at vi 
i Hospice Forum Danmark udgiver 
dette 10-års jubilæums skrift. 
Målt med historiens målestok er 10 
år ikke lang tid, men trods det synes 
vi i Hospice Forum Danmark, at vi 
har så meget at fejre og sige tak for, 
at vi besluttede at udgive dette lille 
skrift i forbindelse med festlighold-
elsen af jubilæet.
Dels er vi taknemmelige for alle 
de mange vigtige hændelser og 
højdepunkter, som vi sammen 
med vore medlemmer og andre 
har været involveret i. Dels er vi 
taknemmelige for samarbejdet med 
de mange foreninger og personer - 

Hospice Forum Danmark ser tilbage på de første 10 år med 
taknemmelighed og er klar til at møde udfordringerne i fremtiden.  
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Roser signalerer 
livskvalitet foran  
Diakonissestiftelsens 
Hospice på  
Frederiksberg. 
Foto: Samuel André.

Vi har meget at fejre og sige tak for, 
siger landsformand Tove Videbæk.



de har behov for den specialiserede 
indsats, som ydes dér.

Femkløver og videncenter
Hospice Forum Danmark er meget 
taknemmelig for den udvikling, som 
er foregået på hospice-området i 
dette tiår, og vi er ligeledes taknem-
melige for den rolle, som vi sammen 
med andre samarbejdspartnere har 
fået lov at spille i denne sammen-
hæng. 
Således har vi sammen med fire 
andre foreninger dannet ”Femkløv-
eret” eller ”De 5”, som gentagne 
gange har haft møder med Sund-
hedsministre og Sundhedsstyrelsen 
vedr. forholdene på det palliative 
område. Endelig har ”De 5” sam-
men med Trygfonden og Kræftens 
Bekæmpelse formået at få etableret 
Palliativt Videncenter, som i dag er 
til stor hjælp for alle, som arbejder 
på det palliative felt, enten det er på 
hospice, på sygehuse eller i hjem-
meplejen i kommunerne.

Taknemmelighed
Hospice Forum Danmarks 10-års 
jubilæum fejres bl.a. med udgivelse 
af dette skrift, som er redigeret af 
journalist Svend Løbner, og som 
mange i og uden for Hospice Forum 
Danmark velvilligt har bidraget 
til. Vi håber, at skriftet efterlader 
fornemmelsen af et Hospice Forum 
Danmark med stor taknemmelighed 
for de første ti år, samt af, at forenin-
gen er helt klar til og opsat på at 
møde de udfordringer, som de kom-
mende år vil bringe.   
Med stor taknemmelighed til dig 
og alle, som sammen med Hospice 
Forum Danmark har været og stadig 
er engageret i at forbedre forholdene 
for de uhelbredeligt syge og døende, 
samt deres pårørende i Danmark, 
ønsker jeg dig hermed god læselyst!
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Tillykke med 10 års 
fødselsdagen. De 
siger, at 10 år ikke 
er meget, men jeg 
synes, du er meget 
moden i forhold 
til din alder. Du 
er smuk, klog og 
betyder rigtig meget 

for os alle i hospicefamilien. På trods af din 
unge alder har du forstået at samle, lyse op, 
inspirere og protestere de rette steder. Tænk 
at du også politisk har klaret at give din røst 
til kende. Det er altid dejligt at besøge dig 
- både på hjemmesiden og til årsmøderne. 
God vind fremover - og hav mod til at være 
teenager på den rette måde.

Rita Nielsen
Klinisk sygeplejespecialist 

Diakonissestiftelsens Hospice

Et stort tillykke 
med de første 10 år! 
Da hospicetanken 
kom til Danmark 
etablerede den sig på 
trods af, at man ikke 
oplevede medvind. 
Denne livskraft er 
et smukt udgang-

spunkt for det sted, hvor man kan få lov til 
at leve sin sidste tid i tillid og værdighed.
Tillykke Hospice Forum Danmark, at I har 
valgt at etablere jer som støtte, opbakning og 
udvikling af dette gode arbejde, hvor mange 
døende og pårørende får mulighed for at 
opleve de sidste kostbare og uerstattelige 
dage, timer, minutter sammen. I ønskes 
god vind og livskraft på den videre færd 
fremover!

Conny Hjelm, underviser ved Institut for 
Diakoni og Sjælesorg, Kolonien Filadelfia

Hospice Forum 
Danmarks stærke 
politiske arbejde har 
været en væsent-
lig årsag til den 
politiske velvilje 
over for hospic-
etanken, og er en af 
grundene til, at vi 

nu har hospices over hele landet. Derudover 
har Hospice Forum Danmark i samarbejdet 
mellem aktørerne i den palliative indsats sat 
sine spor i forbedringen af indsatsen for de 
alvorligt syge og døende medmennesker. 
Jeg sætter særlig pris på foreningens fokus 
på de frivillige på hospice, herunder på 
nødvendigheden af kvalificering til arbejdet. 
At være frivillig på hospice er en vigtig og 
krævende opgave; at kunne være i feltet 
mellem livet og døden fordrer noget særligt. 
Derfor er Hospice Forums indsats for de 
frivillige af stor betydning. Jeg ønsker Hos-
pice Forum Danmark et varmt tillykke med 
de første 10 år.

Anne Nissen, fhv. patientstøttechef  
i Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæm-
pelse ønsker Hospice 
Forum Danmark et 
stort tillykke med 
10 års jubilæet. 
Hospice Forum 
Danmark har i de 
forløbne 10 år været 
en meget væsentlig 

faktor i udbredelsen af hospicetanken og 
udviklingen af den lindrende indsats for 
uhelbredeligt syge og døende mennesker og 
hjælpen til de pårørende i Danmark.  
Hospice Forum var også en aktiv partner 
i ’Femkløveret’ i forbindelse med opret-
telsen af en Dansk Multidisciplinær Cancer 
Gruppe for Palliativ Indsats, DMCG-Pal. 
Der vil i fremtiden være fokus på at sikre 
fleksible og gode tilbud om lindring til 
kræftpatienter, og ikke mindst at samspillet 
mellem indsatsen på hospice, i eget hjem og 
på sygehuset fungerer perfekt. 
Kræftens Bekæmpelse ser frem til det 
fortsatte samarbejde med Hospice Forum 
Danmark.

Leif Vestergård,  
direktør i Kræftens Bekæmpelse



Initiativ med rødder i befolkningen
Et uformelt møde blev til flere og pludselig var Hospice Forum dannet. I 2001 blev lands-
foreningen Hospice Forum Danmark etableret med dybe rødder i den brede befolkning. 

Af Niels Peter Agger, cand. psych.

Rødderne til den nuværende foren-
ing Hospice Forum Danmark finder 
vi ved et møde den 28. marts 1998. 
Mødet i Odense var det første af 
sin art for hospiceforberedende 
grupper, besøgskorps til uhelbre-
deligt syge - som Hjem i Hjemmet, 
Kræftens Bekæmpelse, Århus – samt 
rådgivningsgrupper for døende og 
alle, der var interesseret i at forbedre 
forholdene for døende. 
Initiativtagerne var Jørgen 
Finnemann og undertegnede. Vi var 
begge aktive i Forum for Hospice-
bevægelsen i Århus Amt - Odder 
Hospice gruppen. Vi havde i 1997 
udarbejdet et selvstændigt, gen-
nemarbejdet forslag til et hospice 

i amtet med vedtægter, tegninger, 
bemandingslister mv. 

Inspiration og erfaringer
Under processen blev det klart, at 
der rundt om i landet sad mange 
andre lokale hospiceforberedende 
grupper, som lavede nøjagtigt 
samme stykke arbejde, og at det der-
for virkede oplagt at mødes, hente 
inspiration og dele erfaringer - især 
om den politiske proces med at 
påvirke lokale politikere. Politikerne 
var alle velvillige, på grund af den 
positive folkestemning, til at oprette 
hospicer. Men der var ofte meget 
langt fra ord til handling.
Et vigtigt udgangspunkt var også, 
at der siden slutningen af 1980´erne 
var opstået en række foreninger 

indenfor ”dødsområdet”. De var 
dog udelukkende for den voksende 
gruppe af professionelle ”dødsme-
darbejdere” eller ”dødseksperter”, 
hvor almindelige borgere ikke 
kunne blive medlem eller deltage i 
aktiviteter.

Stor spændvidde
På det første Odense seminar deltog 
40 personer, og en lang række 
hospiceforberedende grupper var 
repræsenteret. Om formiddagen 
holdt to hospicechefer foredrag, og 
om eftermiddagen redegjorde tidlig-
ere sundhedsminister Ester Larsen 
for de lovgivningsmæssige forhold 
på området – samt, at der var behov 
for en særlig hospicelov.
Der var også plads til gensidig 
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Psykolog Niels 
Peter Agger var med 
til at samle hospi-
ceinteresserede til 
bage i 1998.
Foto: Michael  
Tungelund



information mellem de deltagende 
grupper. Spændvidden var stor 
i den forstand, at nogle allerede 
havde byggegrunde, lokaler eller 
bygninger til deres hospiceprojekt, 
mens andre var på et helt forbere-
dende stadie. Der blev lavet ”en 
børs”, hvor alle grupper lagde deres 
forskellige materialer frem til gensi-
dig inspiration. Mødet var utroligt 
positivt, og man blev enige om at 
holde halvårlige møder, samt at 
oprette kontaktdeltagerlister mv.
De følgende møder forløb stort set 
efter ovennævnte skabelon: gensidig 
orientering om siden sidst; fag-
prægede oplæg om formiddagen; 
politiske indspark over middag og 
derefter diskussion, samt organ-
isatoriske aspekter. Daværende 
folketingsmedlem Tove Videbæk 

var en af disse oplægsholdere og det 
samme var folketingsmedlem Birthe 
Skaarup.

Græsrødder  
får pressedækning
Deltagerantallet steg støt og forum-
met blev i højere grad præget af 
hospicestøtteforeninger, frivilligor-
ganiseringer indenfor området, samt 
af forskellige ”rådgivningsgrupper” 
til at støtte op om døende. En del 
af disse havde ståsted i alternativ 
behandling og det spirituelle rum.
Møderne var uformelle og præget 
af en hyggelig, afslappet, ”græs-
rodsagtig” atmosfære. Jørgen 
Finnemann og undertegnede 
fungerede i hele perioden som ord-
styrere, planlæggere og indkaldte 
til møderne. Disse havde i høj grad 

pressens bevågenhed – især Kristel-
igt Dagblads. 
Der blev afholdt 8 temamøder, 
inden foreningen Hospice Forum 
Danmark blev formaliseret i 2001, 
og man oprettede en bestyrelse, 
lavede formålsparagraf, valgte for-
mand osv. 
Pionértiden var ovre. Rødderne 
til et stolt træ var sat. Et træ med 
rod i den brede befolkning og med 
udgangspunkt i, at døden ikke er en 
sygdom, men en vigtig del af livet, 
som vi må sikre værdige rammer 
for.

Noter: 
Hospice i Århus Amt: Projekt-
beskrivelse. Maj 1997. Forum for 
Hospicebevægelsen i Århus Amt, 
Aktivgruppen.
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Hospicetanken var 
umådelig længe 
om at slå rod i 
Danmark. At vi 
overhovedet har 
hospicer i dag, kan 
vi takke private 
ildsjæle for. Uden 
deres stærke en-

gagement og utrættelige indsats gennem 
lokale støtteforeninger, var det ganske enkelt 
ikke lykkedes.
Hospice Forum Danmark (HFD) har været 
en samlende kraft i arbejdet og har stædigt 
fasthold det offentliges forpligtelse til at 
sikre alvorligt syge hjælp og lindring ved 
livets afslutning.  
HFD kan ikke uden stolthed se tilbage på 
hospiceudviklingen i de forløbne ti år og 
også glæde sig over, at landets hospicer rent 
faktisk har udviklet sig til videnscentre for 
lindrende behandling.
Stort til lykke med indsatsen.

Ester Larsen,  
MF og tidligere Sundhedsminister

Hospice Forum 
Danmark har været 
og er en vigtig aktør 
i udviklingen af den 
lindrende indsats for 
mennesker ramt af 
livstruende sygdom 
i Danmark. Først 
og fremmest som en 

samlende organisation for lokale hospice-
grupper, så hospice nu er blevet en del af 
det offentlige sundhedsvæsen i hele landet. 
Men dermed også som en organisation for 
lægfolks stemme i et stadigt mere profes-
sionaliseret felt; Hospice Forum Danmarks 
fokus på hospicernes lokale forankring og på 
de frivilliges indsats er enestående!
Hospice Forum Danmark var en af de or-
ganisationer, der i 2009 stod bag etablerin-
gen af et nationalt videncenter i Danmark. 
Palliativt Videncenter (PAVI) ønsker 
Hospice Forum Danmark (HFD) et stort 
tillykke med de 10 år – og fortsat god kamp!
 

Helle Timm,  
leder af Palliativt Videncenter

Redaktion:
Landsformand Tove Videbæk, 
næstformand Aksel Wehner, 
sekretær Karen Andersen og 
journalist Svend Løbner  
(redaktør)

Billeder:
Samuel André, Svend Løbner, 
Michael Tungelund, samt presse-
fotos

Design og produktion:
Kirkeligt Medieakademi

Tryk: 
Videbæk Bogtrykkeri

Udgiver:
Hospice Forum Danmark
Tlf. 21 47 55 44
E-mail: formand@hospice.dk
Hjemmeside: www.hospice.dk



En spæd og spændende begyndelse
Seminarer blev til debatmøder og debatmøder blev til støttenetværk. Inden længe havde en 
gruppe ildsjæle dannet Hospice Forum Danmark, der skulle fremme hospicesagen i Danmark.
Af Aja Høy-Nielsen, sygepeljerske

Foreningens 10-årige historie vok-
sede ud af en række hospice-semin-
arer i Odense for alle hospice-inter-
esserede. Seminarerne blev fra 1998 
et vigtigt mødested - et debatforum 
- for de nye hospiceforberedende 
grupper og støtteforeninger, der var 
under etablering i de år. Seminar-
erne gav plads til at repræsentanter 
fra foreningerne kort kunne orien-
tere hinanden om, hvor langt de var 
med arbejdet for et hospice i deres 
lokalområde. 

Frit hospicevalg
Loven om det frie hospicevalg (lov 
nr. 234 af 26. maj 2000) var et løft til 
de daværende tre private hospicer 

og sås også som en mulighed for 
fremtidige hospicer. En undersø-
gelse havde vist, at der var behov 
for 250 hospicesenge. Udgang-
spunktet var engelske erfaringer, 
hvor man var kommet frem til 12 
hospicesenge pr. 250.000 indbyg-
gere. Det ville svare til 257 senge 
i Danmark. Men ved det frie hos-
picevalgs indførelse, var der ifølge 
Sundhedsstyrelsen kun 60 senge på 
landsplan - heraf ”34 frit tilgænge-
ligt”.
Her er en oversigt over hospicernes 
etablering og sengekapacitet i juli 
2000:
Skt. Lukas Hospice, Hellerup, 
etableret med 12 senge i 1992. 
Sct. Maria Hospice, Vejle, etableret 
med 12 senge i 1995.

Diakonissestiftelsens Hospice, Fred-
eriksberg, etableret med 10 senge i 
1997.
Derudover var KamillianerGaardens 
Hospice, Aalborg, etableret med 
12 pladser i 1999. Hospicet var 
amtskommunalt og forbeholdt borg-
ere i Nordjyllands Amt med gratis 
ophold.
Hospice Søholm, Århus, blev 
etableret med 5 pladser i 1999. Hos-
picet var kommunalt og forbeholdt 
borgere i Århus kommune med 
gratis ophold.

Målrettet arbejde
I juli 2000 var der i landet otte støt-
teforeninger, der seriøst og målrettet 
arbejdede for at etablere et hospice i 
hver deres område. Fælles træk var, 
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Hospicer blomstrer i Danmark. Her et 
billede fra Hospicegården Filadelfia i 

Dianalund. Foto: Samuel André.



at hospicerne skulle være selve-
jende institutioner - ”non profit”. 
De skulle have driftsoverenskomst 
med det pågældende amt, således at 
borgerne havde et reelt valg mel-
lem at leve den sidste tid hjemme, 
på institution, på sygehus eller på 
hospice. Alle hospiceprojekterne in-
deholdt et økonomisk overslag over 
byggeri, etablering og drift. Normer-
ingen og personalets kvalifikationer 
var der også gjort rede for. 
Foreningernes projekter blev frem-
sendt til de respektive amtsråd og 
kommunalbestyrelser med ansøgn-
ing om foretræde for udvalgene. 
Foreningernes medlemmer og 
lokalbefolkningen blev holdt orien-
teret gennem nyhedsbreve, pressen, 
foredrag og på offentlige møder. 
Projekternes dokumentation 
byggede i overvejende grad på 
årsrapporter fra Kamillianer-
Gaardens Hospice i Aalborg. Dette 
hospice var det eneste på det 
tidspunkt, der havde en amtskom-
munal driftsoverenskomst. Både 
formand Erik Schou og hospiceleder 
Knud Ole Pedersen var behjælpe-
lige på alle måder og tog velvilligt 
mod besøg af støtteforeningerne og 
besvarede alle spørgsmål og ikke 
mindst delte deres erfaringer.

Et møde der flyttede noget
Medlemstallene voksede støt rundt 
om i Støtteforeningerne og angav 
dermed en voksende interesse i 
befolkningen for ”en værdig død i 
trygge og rolige rammer” og med 
mulighed for ”at leve til man dør”. 
Politikerne var derimod tøvende og 
tog afstand fra såkaldte ”dødshospi-
taler”, og i fagkredse var der blandt 
læger og sygeplejersker også mod-
stand mod hospicer, da de syntes, 
at de hver især ydede en god pleje 
og behandling af døende. Nok blev 
støtteforeningernes arbejde rost, 
men politisk var mantraet, at ”tiden 
er ikke til det nu”, og der var heller 
ikke økonomisk prioritering af de 
ønskede driftsoverenskomster.  
Otte foreninger - 22 deltagere - 
mødtes i Odense lørdag den 16. 
september 2000 for at drøfte et sa-
marbejde og få løftet den fælles sag 
op på landsplan. Mødet mundede 
ud i nedsættelse af en arbejdsgruppe 
på fire personer, der dels skulle få 
et snarligt møde med Folketingets 
Sundhedsudvalg og dels forberede 
ændringen af Hospice Forums 
status fra et mødested for hospi-
ceinteresserede til en kommende 
landsforening, Hospice Forum 
Danmark, der kunne varetage støtte-

foreningernes interesser i forhold til 
landspolitikerne og landspressen.
Arbejdsgruppen bestod af 
fire repræsentanter fra støtte-
foreningerne: Socialrådgiver Helle 
Johansson, Thurø, fra Initiativgrup-
pen Hospice Sydfyn, sygeplejerske 
Aja Høy-Nielsen, Esbjerg, fra Støt-
teforeningen for Hospice Syd-
vestjylland, overlæge Arne Skipper, 
Odense, fra Hospiceforeningen i 
Odense og virksomhedskonsulent 
Ole Bang, Slagelse, kontaktperson til 
Sct. Paul’s Hospice i Vestsjælland.

Udsendte resolution
Mødet sluttede med udsendelse af 
en åben resolution med bl.a. føl-
gende indhold:
”Amterne i Danmark skal forpligtes 
til, at alle uhelbredeligt syge og 
døende mennesker i amtet omko-
stningsfrit og uanset geografisk 
bopæl skal have tilbud om at kunne 
komme på hospice eller få palliativ 
(lindrende) pleje i eget hjem via et 
hospiceteam med udadgående funk-
tion fra hospice...”
Resolutionen var underskrevet af 
Thyholm Hospice, Initiativgruppen 
Hospice Sydfyn, Støtteforeningen 
for Hospice Sønderjylland, Støtte-
foreningen for Hospice Sydvestjyl-

Fakta  
2001-2011
Af Aja Høy-Nielsen, Alf Mulnæs mfl.

Optakt:
26. maj 2000: Folketinget vedtager lov 
om “frit hospicevalg”, hvorefter hospi-
ceophold blev gratis for alle borgere i 
Danmark. Træder i kraft 1. juli.
16. september 2000: Seminar i Odense 
bliver til Hospice Forum. Otte støtte-

foreninger, i alt 22 fremmødte.
6. december 2000: Møde med Folket-
ingets Sundhedsudvalg.

2001
31. januar 2001: Sidste årsmøde i det 
gamle Hospice Forum, 55 deltagere.
29. maj 2001: Rapporten ”Hjælp til at 
leve til man dør” til høring i Folketinget.
24. juni 2001: Styregruppen orienterer 
støtteforeningerne om aftale mellem 
Regeringen og Amtsrådsforeningen om 
forøgelse af bloktilskuddet med 150 
mio. kr. på 2002 budgettet.

15. september 2001: Stiftelse af  
Hospice Forum Danmark.

24. september 2001: Møde med sund-
hedsminister Arne Rolighed. 
9. oktober 2001: Offentlig høring på 
Christiansborg om hospicesituationen.  
9. oktober 2001: 
Bestyrelsen konstituerer sig med Ole 
Bang som formand, Aja Høy-Nielsen 
som næstformand og sekretær og Arne 
Skipper som kasserer.  
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Knud 
Ole Pedersen, Helle Johansson, Ester 
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land, Støtteforeningen for Hospice 
Odder, Hospice Støtteforening i 
Århus, Hospiceforeningen i Odense 
samt Støtteforeningen for Sct. Paul’s 
Hospice i Vestsjælland.
Arbejdsgruppen havde ikke no-
get budget, og da det skulle være 
så omkostningsfrit som muligt, 
stillede Støtteforeningen for Hospice 
Sydvestjylland sin hjemmeside til 
rådighed ved webmaster Christian 
Bendixen.  

15 minutter blev til 30
Arbejdsgruppen fik foretræde for 
Folketingets Sundhedsudvalg den 
6. december 2000. Forinden havde 
vi fået en vejledning ”i god or-
den og opførsel”. Der var afsat 15 
minutter, hvor vi kunne fremføre 
vores sag, men det var ikke muligt 
at stille spørgsmål til Sundhed-
sudvalgets medlemmer. Sagens 
kerne: Et hospice i hvert amt som 
selvejende institution med drifts-
overenskomst med det respektive 
amt var arbejdsgruppens oplæg. Det 
skriftlige oplæg om omsorg, tryghed 
og lindring, en værdig død, blev 
rundsendt til Sundhedsudvalgets 
medlemmer. Spørgelysten var så 
stor, at den afsatte tid måtte for-
længes med yderligere 15 minutter. 

Uden for salen fortsatte samtalen 
med Sundhedsudvalgsmedlem-
merne Ester Larsen og Preben 
Rudiengaard. 
  
Baggrund for hospicer
Historien om hospicer i Danmark er 
kort, godt 20 år. Den er spændende 
og fyldt med initiativrige borgere, 
der igangsatte forskellige aktiviteter 
inspireret af det nye og første pri-
vate hospice i Danmark, Skt. Lukas 
Hospice i Hellerup ved København 
etableret i 1992. Nogle steder blev 
der oprettet aflastningstjenester, 
andre samlede sig i hospicefor-
beredende grupper eller etablerede 
støtteforeninger, alle med det formål 
at få et hospice.
Vi var alle inspirerede af Dame Cice-
ly Saunders, der i 1967 etablerede St. 
Christophers Hospice i Sydenham, 
London.  
Men der skulle en generel bevidst-
gørelse til, hvis vi i Danmark skulle 
ændre forholdene for de døende. 
Ønsket om at ville leve til man døde 
i ordentlige og trygge rammer vok-
sede frem i befolkningen. Man ville 
ikke længere acceptere døden som 
et tabu, gemt af vejen på overfyldte 
sygehuse, der grundlæggende var 
indrettet til behandling og helbre-

delse af syge.   
Med etableringen af det første 
danske private hospice i 1992, 
Skt. Lukas Hospice, Hellerup, fik 
sagen fornyet aktualitet efter flere 
års pause. Snart fulgte de to næste 
private hospicer og de første hos-
piceforberedende grupper og støt-
teforeninger blev oprettet.

Hospicefilosofien
Hospicefilosofien bygger på fire 
hjørnestene: Ambulatoriefunk-
tionen, palliative teams, palliative 
senge og hospicefunktionen. De fire 
hjørnestene skal ses som et sam-
menhængende hele og går ud på, at 
tilrettelægge den lindrende indsats 
i tæt samarbejde med den syge og 
dennes pårørende. 
Hospicefilosofien går ud på: 
- At skabe rammer, der giver de 
bedst mulige forudsætninger for 
livskvalitet og selvværd og en vær-
dig død.
- At yde en palliativ, dvs. lin-
drende, indsats som omsorg, pleje, 
smertelindring og sjælesorg for 
uhelbredeligt syge mennesker med 
en fremadskridende, dødelig syg-
dom, hvor kurerende behandling er 
opgivet.
- At omsorg og pleje kan bidrage 

Larsen (suppleret af Alf Mulnæs) og 
webmaster Christian Bendixen.

2002
18. april 2002: Møde med sundhed-
sminister Lars Løkke Ramussen.
2. august 2002: Hospice Forum Dan-
mark bliver medlem af Foreningen 
Palliativ Indsats.
21. august 2002: Møde med sundhed-
sminister Lars Løkke Rasmussen.

Fortsættes næste side >>

Møde i Folketingets Sundhedsudvalg den 6. december 2000. På billedet ses: Ole Bang, Aja 
Høy-Nielsen, Preben Rudiengaard (V), Ester Larsen (V) - begge fra Sundhedsudvalget - 
Arne Skipper og Helle Johansson. Arkivfoto.
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De Samvirkende Menighedsplejer. 
Aja Høy-Nielsen havde som sy-
geplejerske mere end 25 års erfaring 
fra embedsværket i et amt. Arne 
Skipper, tidligere overlæge og med 
rod i Odenses Støtteforening, for-
bandt det lægelige aspekt med den 
folkelige opbakning. Han blev afløst 
af Helge Hagenbo, jurist, og tidlig-
ere direktør i finansverdenen, hvor-
ved bestyrelsen fik tilført kompetent 
juridisk ekspertise. I 2003 kom Else 
Marie Lerche, sygeplejerske, til med 
erfaringer fra forsøgsprojektet ”Hos-
pice uden mure” i Odder. Webmas-
ter Christian Bendixen, bestyrels-
esmedlem i Støtteforeningen for 
Hospice Sydvestjylland, stillede 
støtteforeningens hjemmeside til 
rådighed for Hospice Forums arbe-
jdsgruppe fra september 2000.

Hospicepuljen 2003 
I november 2002 blev Hospice 
Forum Danmark bedt om vores 
anbefalinger til den nye “hospi-
cepulje”, som Folketinget vedtog i 
2003. Her afsatte Folketinget 20 mio. 
kr. øremærket til hospicer.
De amter, der havde etableret selve-
jende institutioner (fondsbestyrelser, 
det der senere blev til hospice-
bestyrelser) og som havde drift-
saftale med et hospice, kunne søge 
“Hospicepuljen 2003” til etablering 

til at gøre menneskets sidste tid 
til en positiv del af livsforløbet, så 
den døende og dennes pårørende 
oplever en helhedsorienteret ind-
sats, præget af åbenhed, betingels-
esløs accept og bekræftelse af den 
syges værdi som menneske.
- At yde støtte, vejledning og sjæle-
sorg til den døendes pårørende før 
og efter tabet.

Den første bestyrelse
Foreningens valgte bestyrelses-
medlemmer har haft meget stor 
betydning for foreningens fremdrift, 
opgaver og vækst gennem de 10 år. 
Bestyrelsen har altid været fagligt 
bredt funderet og arbejdet målrettet 
og seriøst. 
Det skal også fremhæves, at det 
altid har været muligt at sam-
mensætte bestyrelsen med de rette 
folk til hver sin tids opgaver. Den 
første bestyrelse lagde stærkt ud. 
Ester Larsen var folketingspoli-
tiker og tidl. sundhedsminister. 
Hospiceleder Knud Ole Pedersen 
fastholdt vedvarende et fagligt højt 
kvalitetsniveau. Virksomhedskonsu-
lent Ole Bang havde kontakterne til 
erhvervslivet og sikrede sponsorater 
og med tiden en top professionel 
hjemmeside og portal. Alf Mulnæs 
er organisationsmand med mange 
års erfaring som generalsekretær for 

af hospicepladser. Hospice Odense 
var det første hospice, der fik midler 
fra puljen. 

Nyorientering
I året 2005-2006 skete det, som 
finder sted i alle nyetablerede organ-
isationer. De første mål var nået og 
en nyorientering og konsolidering af 
organisationen forestod. På general-
forsamlingen i 2005 ønskede Knud 
Ole Pedersen og Aja Høy-Nielsen 
ikke genvalg. Nogle måneder senere 
trak Ester Larsen sig, og ved næste 
generalforsamling i 2006 ønskede 
Ole Bang ikke genvalg.
Det glædelige var, at et nyt hold var 
klar og tog over.    
Hospice Forum Danmark har hele 
tiden ønsket samarbejde med andre 
patientforeninger og faglige fora 
for at fremme den fælles sag. Det 
drejede sig i første omgang om 
Kræftens Bekæmpelse og Forenin-
gen for Palliativ Indsats. Sidst-
nævnte er en forening af fagfolk, der 
siden stiftelsen har arbejdet på et 
tværfagligt grundlag for at forbedre 
pleje, behandling og omsorg for de 
alvorligt syge og døende mennesker 
og deres pårørende. Trekløveret 
udarbejdede pjecen: ”Center for 
lindrende indsats – anbefalinger og 
forslag til den videre proces” (Ud-
givet 2003 og genoptrykt 2007). 

14. september 2002: Generalforsamling 
og årsmøde.
16. november 2002: Møde med Ældre 
Sagen.
27. november 2002: Møde med 
Kræftens Bekæmpelse.

29. november 2002: Bestyrelsen orien-
teres om finanslovsvedtagelse:  
20 mio. kr. til hospicer i 2003.

2003
26. februar 2003: Logo til Hospice Fo-
rum Danmark skænket af grafiker Finn 
Hjernøe.
10. maj 2003: Årsmøde og generalfor-
samling på ”Skibhus” i Odense. 
30. august 2003: Oprettelse af forret-
ningsudvalg, hospicefagligt udvalg og 

PR- og informationsudvalg.

2004
11. januar 2004: Sundhedsstyrelsens 
følgegruppe for palliativ indsats i Dan-
mark oprettes. HFD’s repræsentant er 
hospiceleder Knud Ole Pedersen.
2. april 2004: Bestyrelsen orienteres om 
at Hospicepuljen for 2004 udvides med 
10 mio. kr.  Bestyrelsen ønsker ”firklø-

Fakta  
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Hospice-bevægelse i rivende udvikling
Der holdes ikke et årsmøde, uden at medlemmerne kan glæde sig over nyetablerede hospicer. 
Hospice Forum Danmarks fokus på hospicesagen har sandelig båret frugt.

Af tidl. sekretær Alf Mulnæs mfl. *)

Hospice Forum Danmarks korte 
historie er fortællingen om en 
folkebevægelse for at sikre uhelbre-
deligt syge og døende mest mulig 
livskvalitet til det sidste. Flere og 
flere støtteforeninger melder sig ind 
i foreningen, flere og flere hospicer 
bliver oprettet, og hospice-sagen er 
nu så selvfølgeligt på politikernes 
dagsorden, at udfordringen nu er at 
videreudvikle hjælpen til døende og 
deres pårørende. 
Her følger et tilbageblik over de 
sidste fem års rivende udvikling:
Den 24. juni 2006 blev der holdt 
en ekstraordinær generalforsam-
ling på Dalum Landbrugsskole i 
Odense. Anledningen var, at der 
skulle vælges en ny landsformand 

som afløser for virksomhedskonsu-
lent Ole Bang, der på den ordinære 
generalforsamling havde ønsket at 
fratræde. Bestyrelsen foreslog tidl. 
MF og direktør Tove Videbæk, som 
blev enstemmigt valgt. 
Bestyrelsen havde desuden udarbej-
det en ”Handlingsplan for Hospice 
Forum Danmarks arbejde 2006-
2008”. Den blev drøftet og positivt 
modtaget af forsamlingen. 

Fem nye hospicer
Ved generalforsamlingen den 12. 
maj 2007 kunne landsformand 
Tove Videbæk byde velkommen til 
repræsentanter fra fire nye medlem-
mer af Hospice Forum Danmark. 
Hun udtrykte glæde over, at fem 
nye hospicer var taget i brug siden 
1. januar 2005. De fem hospicer er 

Arresødal Hospice (Frederiksværk) 
etableret i 2005, Hospice Sjælland 
(Roskilde) i 2006, Hospice Sønder-
jylland (Haderslev) i 2006, Hospice 
Sydvestjylland (Esbjerg) i 2006, og 
Anker Fjord Hospice (Hvide Sande) 
ligeledes etableret i 2006.
I løbet af sit første år som landsfor-
mand havde Tove Videbæk foretag-
et kontaktbesøg på 10 hospicer, 1 
palliativ hospitalsafdeling, 18 støt-
teforeninger og fire hospiceprojekter 
under etablering. 
Hospice Forum Danmark er nu 
krumtappen i en række opgaver til 
støtte for hospice-sagen. Det gælder 
bl.a. Den Internationale Hospice-
dag, hvor hospice-sagen markeres 
gennem foredrag, koncerter og 
udstillinger. Hospice Forum Dan-
mark fortsætter sit samarbejde med 
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Svanevig Hospice 
blev etableret i 

Bandholm i 2010.
Foto: Samuel André



andre organisationer, der ønsker 
at fremme hospicesagen, bl.a. i 
Femkløversamarbejdet. De fem er 
Dansk Selskab for Palliativ Medicin, 
Foreningen for Palliativ Indsats, 
Gruppen af Ledere ved Hospice, 
Palliative Teams og Palliative 
Enheder, Kræftens bekæmpelse og 
Hospice Forum Danmark.  

Flere og flere medlemmer
På generalforsamlingen den 17. 
maj 2008 kunne landsformanden 
igen præsentere nye medlemmer 
af landsorganisationen: Tre støt-
teforeninger og fem hospicer. De 
tre støtteforeninger var Hospice 
Østjylland, Hospice Midtjylland 
og Hospice Mariager Fjord. De fem 
hospicer var Hospice Sydvestjyl-
land (Esbjerg), Anker Fjord Hospice 
(Hvide Sande), Hospice Søndergård 
(Ballerup), Filadelfia Hospice (Di-
analund) og Hospice Vendsyssel 
(Frederikshavn). De tre sidstnævnte 
var på dette tidspunkt under 
etablering.
Fra 2007 til 2008 havde bestyrelsen 
tilrettelagt fem kontaktarrangement-
er - et i hver region. De gav både 
bestyrelsen og medlemskredsen ny 
viden og oplevelse af fællesskab, 
samarbejde om den fælles sag og 
oplysning om, hvad landsorganisa-
tionen bør arbejde videre med. 
I løbet af året påbegyndtes også et 
samarbejde med Hospice Forum 

Norge, som på generalforsamlingen 
var repræsenteret ved landsformand 
Astrid Rønsen.

Tre nye hospicer
Året havde været præget af, at tre 
nye hospicer var taget i brug (Lim-
fjord, Djursland og Vendsyssel), og 
at fire er på vej (Søndergård, Filadel-
fia, Svanevig og Vendsyssel). Heru-
dover arbejdes på dette tidspunkt 
med fem hospice-projekter andre 
steder i landet.
Et nyt initiativ er udarbejdelsen af et 
idékatalog for den frivillige indsats 
på hospicer og i støtteforeninger. 
Hospice Forum Danmarks journal-
ist Svend Løbner har ringet rundt til 
frivilligkoordinatorer og indsamlet 
forslag til, hvordan landsorganisa-
tionen kan støtte det frivillige arbe-
jde bedst muligt. 
På dette tidspunkt er også Real-
danias projekt ”Det Gode Hospice 
i Danmark” under udvikling, og 
Palliativt Videncenter (PAVI) blev en 
realitet i København den 1. decem-
ber samme år. 
PAVI skal sikre udvikling, høj faglig 
kvalitet og spredning af viden om 
den palliative indsats i Danmark. 
Kultursociolog Helle Timm er ansat 
som leder og en bestyrelse på fem 
personer er nedsat. 
Tove Videbæk er med som 
repræsentant for Det Palliative 
Femkløver.

Medlemstallet stiger
Ved generalforsamlingen den 2. 
maj 2009 kunne landsformand Tove 
Videbæk notere en fremgang på 
20 procent i støtteforeningernes 
medlemstal. I årets løb havde det 
været muligt at ansætte en profes-
sionel journalist, Svend Løbner, som 
til diverse medier bl.a. har skrevet 
fire meget fine artikler om hospic-
esagen i Danmark.
Den 28. februar havde Hospice Fo-
rum Danmarks frivilligudvalg holdt 
et frivillighedsseminar på Grindsted 
Landbrugsskole. Det blev en stor 
succes. Også et kontaktmøde for 
hospice-bestyrelserne den 7. marts 
i Fredericia havde der været meget 
god opbakning til. Endvidere blev 
der afholdt et kontaktmøde med 
lederne af hospicer og palliative 
teams den 27. april.
Der er i 2009 en særdeles positiv 
udvikling på hospice-området, som 
nu omfatter 158 hospicepladser med 
yderligere 50 pladser på vej. Der er 
dog fortsat et stykke vej til de 257 
pladser, som er behovet ifølge inter-
national målestok.

Med i flere projekter
På generalforsamlingen den 10. april 
2010 kunne landsformand Tove Vid-
ebæk orientere om flere frugtbare 
kontaktmøder. Den 6. februar blev 
der i Vejle holdt et kontaktmøde 
med støtteforeningernes bestyrelser. 

versamarbejde” med Dansk Selskab for 
Palliativ Medicin, Kræftens Bekæm-
pelse, Foreningen for Palliativ indsats 
og Hospice Forum Danmark. 
15. april 2004: Årsmøde og generalfor-
samling. Ghita Nørby bliver protektor 

for Hospice Forum Danmark. 
23. december 2004: Vedtagelse af 
hospiceloven i forbindelse med Sund-
hedsloven til ikrafttrædelse 1. juli 2005. 
Loven pålagde amterne at indgå over-
enskomst med hospicer, som ville blive 
nybygget, et vist antal i hvert amt.

2005
21. maj 2005: Årsmøde og generalfor-
samling på Dalum Landbrugsskole, 
Odense. Hospicefonden Danmark er 

under etablering, og Aja Høy-Nielsen 
udpeges af Hospice Forum Danmarks 
generalforsamling til dens repræsentant 
i Hospicefonden.
6. juni 2005: Bestyrelsen orienteres om 
Hospicepuljen for 2005 med 60 mio. kr. 
fra hhv. Indenrigs- og Sundhedsminis-
teriet.
9. september 2005: Bestyrelsen præsen-
teres for Projekt Det Gode Hospice 
(Fonden Realdania). 
8. oktober 2005: National Hospicedag 
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43 deltagere fra 16 støtteforeninger 
deltog. På et Frivillighedsseminar i 
Vejle den 6. marts deltog ikke færre 
end 105 personer – både frivilligk-
oordinatorer og engagerede frivil-
lige fra hele landet. Her blev både 
visioner og værdier for hospice-
arbejdet skærpet.
Tilbage i februar 2010 blev en kon-
ference holdt på Christiansborg af 
Palliativt Videncenter i samarbejde 
med Sundhedsstyrelsen og Fem-
kløveret. Emnet var ”Palliation i 
Danmark – status og perspektiver”. 
Der var god opbakning til konferen-
cen, der samlede ca. 150 deltagere.
Hospice Forum Danmark er nu 
med i flere spændende projekter. 
Landsforeningen er repræsenteret i 
Styregruppen for Danske Multidis-
ciplinære Cancergrupper, hvor tidl. 
hospiceleder Knud Ole Pedersen har 
været medlem indtil nu. Hospice 
Forum Danmark er også med i et 
projekt, der skal styrke den frivillige 
indsats på hospice-området i Dan-
mark. Desuden søges Nordisk Råd i 
2010 om tilskud til et fælles nordisk 
frivillighedsprojekt.
Projektet ”Det gode hospice i Dan-
mark” har i årets løb været under 
revision og en ny udgave er på vej.

Behov for private donationer
2010 er også det år, hvor enkelte 
regioner nedjusterer deres tilskud 
til hospicedriften. Derfor er der 

behov for private donationer. Disse 
skal dog ikke kunne inddrages i de 
tilskud, som regionerne er forpligtet 
til at yde til hospicedriften.
Støtteforeningerne kan nu via HFD 
opnå skattefrihed for de gaver, der 
ydes af vennekredsen. Denne ordn-
ing er en realitet fra 1. januar 2010.
I løbet af 2010 er antal hospicep-
ladser udvidet med 24 (Svanevig 
og Filadelfia), så det samlede antal 
nu er 182 pladser. Herudover er 26 
pladser på vej (Hospice Søndergård 
og Sankt Lukas Hospice).

Med i forskellige fora
På generalforsamlingen den 9. april 
2011 kunne landsformand Tove Vid-
ebæk orientere om flere spændende 
projekter: I samarbejde med Pallia-
tivt Videncenter og Kommunernes 
Landsforening blev der den 28. 
september 2010 holdt en konference 
om den palliative indsats i kommu-
nerne. Indsatsen kortlægges af vid-
encentret, der også har udfærdiget 
en rapport om den palliative indsats 
på hospicer i Danmark.
Det Palliative Femkløver har holdt 
møde med Sundhedsstyrelsen ved 
direktør Else Smith og overlæge Ole 
Andersen. Styregruppen for Danske 
Multidisciplinære Cancer Grupper 
har nedsat en arbejdsgruppe vedr. 
patienter og pårørende. Fra Hospice 
Forum Danmark er Aksel Wehner, 
Marius Jensen og Karen Andersen 

indtrådt i gruppen.
Tove Videbæk deltog i konferencen 
”Aktiv livshjælp” på Christians-
borg den 11. september 2010 med et 
indlæg om palliation i Danmark og 
Hospice Forum Danmarks formål.
Den internationale hospicedag blev 
holdt den 9. oktober 2010. Tove Vid-
ebæk og Lars Clausen deltog i den 
forbindelse i en markering af dagen 
i Rønne.

HFD støtter  
hospicer og frivillige
På generalforsamlingen den 9. april 
2011 gjorde Tove Videbæk endvi-
dere opmærksom på problemer i 
flere regioner, hvor der ved drifts-
overenskomster søges gennemført 
urimelige begrænsninger i hospice-
bestyrelsernes kompetence. Hun 
redegjorde for, hvorledes man kan 
og bør opretholde kriterierne som 
selvejende institutioner. 
Andre hospicer har konstateret 
vanskeligheder vedr. frivillige 
medarbejderes ulønnede indsats på 
deres hospice, idet visse A-kasser 
ønsker at trække i ydelser vedr. 
efterløn eller dagpenge. Også i 
sådanne tilfælde vil Hospice Forum 
Danmark støtte hospicerne i deres 
arbejde. Der er allerede opnået posi-
tive resultater på dette område. 

markeres med koncerter landet over.
2006
6. maj 2006: Årsmøde og generalfor-
samling.
24. juni 2006: Ekstraordinær general-
forsamling. Valg af Tove Videbæk som 
landsformand.

2007
12. maj 2007: Generalforsamling og 
årsmøde. Fem nye hospicer præsen-
teres, og fire nye projekter er på vej. 

Fortsættes næste side.

Firkløversamarbejdet er udvidet til et 
Femkløver: Dansk Selskab for Palliativ 
Medicin, Foreningen for Palliativ Ind-
sats, Gruppen af Ledere ved Hospice, 
Palliative Teams og Palliative Enheder, 
Kræftens bekæmpelse og Hospice 
Forum Danmark.  Arbejde påbegyn-
des med etablering af Hospice Forum 
Norge. Fem kontaktarrangementer – et i 
hver region – gennem 2007-2008.

2008 Fortsættes side 14 >>
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17. maj 2008: Generalforsamling og 
årsmøde. Tre støtteforeninger og fem 
hospicer er nye medlemmer af forenin-
gen.
1. december: Palliativt Videncenter 
etableret af Femkløveret med støtte fra 
TrygFonden. Tre nye hospicer taget i 
brug og fire er på vej.



To jubilæer
Den 15. september 2011 markerer 
Hospice Forum Danmark 10 års-
dagen for landsforeningens stiftelse. 
Det sker ved en reception i Odd 
Fellow Palæet i København. Ellers 
ser planerne sådan ud for resten af 
jubilæumsåret: 
Det fællesnordiske frivillighed-
sprojekt med deltagelse af partnere 
fra Norge, Sverige og Danmark 
sættes i søen. Projektet skal kortlæg-
ge den frivillige indsats i Norden. 
Den 1. oktober inviteres til et kon-
taktmøde for hospice-bestyrelser. 
Her vil Hospice Forum Danmarks 
journalist komme med et oplæg til 
mediestrategi for hospicer.
Allerede i år har bestyrelsen, 
efter idé fra Danmarks første 
hospicelæge, Hans Henriksen, 
startet forberedelserne til 20-års 
jubilæumsdagen for etablering af 
det første hospice i Danmark. Det 
markeres den 7. oktober 2012 bl.a. i 
samarbejde med Hans Henriksen og 
Danmarks første hospiceleder, Inger 
Hee. I den forbindelse udgives en 
jubilæumspublikation om hospice-
sagen.

*) Alf Mulnæs har sammenskrevet refer-
ater fra generalforsamlinger. Materialet 
er bearbejdet af Tove Videbæk og Svend 
Løbner.

2009
28. februar 2009: Frivillighedsseminar 
på Grindsted Landbrugsskole.
27. april 2009: Kontaktmøde med ledere 
af hospicer og palliative teams.
2. maj 2009: Generalforsamling og årsmøde. 

2010
1. januar 2010: Støtteforeninger kan nu 
via HFD opnå skattefrihed for gaver.
3. februar 2010: Konference på Chris-
tiansborg, arrangeret af Palliativt 
Videncenter i samarbejde med Sund-
hedsstyrelsen og Femkløveret.
6. februar 2010: Kontaktmøde med støt-
teforeningerne.
6. marts 2010: Frivillighedsseminar i Vejle.
11. september 2010: Tove Videbæk 
holder indlæg om palliation på konfer-

encen ”Aktiv Livshjælp” på Christians-
borg.
9. oktober 2010: International Hospice-
dag markeres.

2011
9. april 2011: Generalforsamling og 
årsmøde.
22. juni 2011: Visionsdag for bestyrelsen.
15. september 2011: Hospice Forum 
Danmarks 10 års jubilæum markeres i 
Odd Fellow Palæet i København.

Fakta  
2001-2011
Fortsat fra side 13:
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Hospice Forum 
Danmark har 
gennem de ti år, 
den har eksisteret, 
formået at støtte og 
udbrede hospic-
etanken til glæde og 
gavn for den danske 
befolkning.

Odd Fellow Ordenens Hospicefond har gen-
nem årene haft et givende samarbejde med 
Hospice Forum Danmark, idet begge bygger 
på samme etiske og humanitære tanker.
Odd Fellow Ordenen for Kongeriget 
Danmark ønsker Hospice Forum Danmark 
hjertelig til lykke med 10 års jubilæet og øn-
sker lykke og fremgang i det videre arbejde.

Hanne Steffensen, 
Deputeret Storsire og næstformand i Odd 

Fellow Ordenens Hospice Fond.

Realdania vil gerne 
ønske Hospice 
Forum Danmark 
tillykke med de 
10 år og samti-
dig sige tak for et 
meget inspirerende 
samarbejde, som går 
helt tilbage til 2005, 

hvor vi sammen fik lagt kimen til udviklin-
gen af programmet for Det Gode Hospice. 
Et program og værktøj som sætter fokus 
på, hvordan arkitekturen kan understøtte 
hospicefilosofien. I og jeres netværk, kompe-
tencer og viden har været alt afgørende for, 
at der overhovedet findes et program, og at 
Realdania har været involveret i realiserin-
gen af en række hospice projekter.

Marianne Kofoed,  
projektleder, Realdania



Frivillige får netværk og støtte
Frivillige ildsjæle går til hånde og sørger for kulturelle arrangementer på hospicer. Hospice 
Forum Danmark inspirerer de frivillige og danner fora, hvor de kan dele erfaringer.
Af Anne-Marie Bønløkke Larsen,  
formand for frivillighedsudvalget

Hospice Forum Danmark er en 
forening for frivillige, startet af 
frivillige. Frivillige har siden starten 
arbejdet på at oprette hospicer og på 
at få hospicefilosofien om et vær-
digt liv i pleje af alvorligt syge og 
døende til at slå igennem i samfun-
det. 
Der er sket meget i de år Hospice 
Forum Danmark har eksisteret. 
Der er oprettet mange nye hospice-
pladser og nået andre forbedringer 
for uhelbredeligt syge og døende. 
Men at arbejde for frivilligheden og 
udvikle de frivilliges virksomhed er 
stadig en vigtig del af foreningens 
arbejde.

Hospice Forum Danmark måtte 
overveje sin rolle i forhold til frivil-
ligarbejdet, da der på hospicer blev 
ansat faguddannet personale og 
frivillighedskoordinatorer som tog 
sig af at udvælge og supervisere 
de frivillige. Det måtte defineres på 
ny, hvad opgaverne var for Hospice 
Forum Danmark i forhold til frivil-
ligheden og de frivillige.
Da jeg blev valgt ind i bestyrelsen 
var der mange debatter om, hvad 
foreningen kunne og skulle gøre i 
forhold til frivilligheden. I 2007 ned-
satte Hospice Forum Danmark der-
for et frivillighedsudvalg bestående 
af to fra foreningens bestyrelse og to 
frivilligkoordinatorer. Udvalget fik 
til opgave at sætte fokus på, hvad 
Hospice Forum Danmark kan gøre 

for at bidrage til at støtte og udvikle 
den frivillige indsats i og omkring 
hospicer.

Aflaster og arrangerer
Udvalget startede med at definere 
de forskellige former for frivil-
lighed omkring et hospice. Frivillige 
må naturligvis ikke erstatte eller 
intervenere i fx sygeplejerskernes ar-
bejde. Men de kan aflaste de ansatte 
ved at gå til hånde ved at servere 
mad, rydde af bordet, passe blom-
ster, gå ture med patienterne osv. 
Derudover kan de fx lave kulturelle 
arrangementer som foredrag, kon-
certer og fortælleaftener. De tager 
patienterne med til arrangement-
erne. Deres opgaver er forskellige på 
de forskellige hospicer. Nogle laver 
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De frivillige skaber 
hygge. Som her på 

Hospice Sydvestjyl-
land i Esbjerg.  

Foto: Svend Løbner 



også PR for deres hospice. 
Hospice Forum Danmark beslut-
tede, at vores indsats på frivilligom-
rådet skulle gå på at gøre noget for 
de frivilligteams, der fandtes på 
hospicerne. For at kunne gøre dette 
måtte vi kende status: hvor mange 
frivillige der er, hvordan de or-
ganiseres, hvordan de udvælges mv.

Frivillige engageres forskelligt
Vi udarbejdede derfor i frivilligud-
valget en spørgeskemaundersø-
gelse som stort set alle hospicer 
besvarede. Vi fik et billede af en 
stor mangfoldighed i, hvordan den 
frivillige virksomhed fungerer og 
organiseres, og vi fik et billede af 
mange engagerede frivillige. 
På nogle hospicer er det en fra frivil-
ligteamet, der er koordinator. På 
andre er koordinatorerne lønnede. 
Nogle steder er der et budget og en 
pulje, som de frivillige kan søge til 
aktiviteterne. Nogle steder får de 
frivillige kørepenge; andre steder 
må de betale af egen lomme. På 
nogle hospicer kommer de frivillige 
meget tæt på patienterne, på andre 
må de kun være ude i fællesareal-
erne. 
Størstedelen af de frivillige er kvin-
der, men på nogle hospicer er der 
også en del mænd. Vi vil fremover 
undersøge, hvorfor der generelt er 
så få mænd og unge frivillige. Vi vil 
gerne vise, at alle har mulighed for 
at gøre en indsats her.

Temadage en succes
På baggrund af spørgeskemaun-
dersøgelsen besluttede vi at holde 
en landsdækkende temadag med et 
aktuelt emne. På temadagen spurgte 
vi de frivillige, hvad de ønsker og 
forventer at Hospice Forum Dan-
mark vil gøre for dem. Den første 
konference blev holdt i 2008 med et 

overvældende stort deltagerantal 
af frivillige fra hospicer og aflast-
ningstjenester i hele landet. Vi fik 
tilbagemeldinger om, at de frivillige 
ønskede flere af den slags temadage, 
hvor de kunne møde hinanden og 
drøfte aktuelle emner og dele egne 
erfaringer.
Derfor fortsatte vi med at arrang-
ere landsdækkende temadage. I 
efteråret 2011 afvikles den tredje 
af slagsen med titlen: ”Hvad vil de 
frivillige kendes på?

Nyt nordisk projekt
Arbejdet og resultaterne i udvalget 
øgede Hospice Forum Danmarks 
bestyrelses interesse for yderligere 
tiltag, der kan give frivilligheds-arbe-
jdet i og omkring hospicer og aflast-
ningstjenester et ”boost”. Det blev 
starten på en ansøgning om midler 
til et nordisk projekt, der skal belyse 

og inspirere yderligere til udvikling i 
det frivillige arbejde. Der er nu bev-
ilget et tilskud hertil, og projektet er i 
sin opstart i efteråret 2011.
Arbejdet i frivillighedsudvalget 
og kontakten med de frivillige på 
temadagen blev et gennembrud for 
frivilligområdet i Hospice Forum 
Danmark. I bestyrelsen blev vi helt 
klar over, at de frivillige skal op-
muntres, inspireres og støttes, ellers 
er det nemt for dem at tabe gnisten. 
Hospice Forum Danmark ønsker 
fortsat at være til inspiration for de 
frivillige, bl.a. gennem de nævnte 
temadage.
I Hospice Forum Danmarks 
bestyrelse har vi helt klart opfat-
telsen af, at kontakten og samar-
bejdet i frivillighedsudvalget har 
øget forståelsen og dialogen mellem 
Hospice Forum Danmark og de 
frivillige.

Idékatalog
I efteråret 2009 indsamlede Hospice Forum Danmark forslag fra hos-
picernes frivilligkoordinatorer. Det blev til følgende forslag til rekrut-
tering og vedligeholdelse af frivillige. Nogle af forslagene er allerede 
sat i gang, andre søges implementeret hurtigst muligt:
 
1. Forum for frivillige oprettes.
2. Erfaringsudveksling med skandinaviske kolleger er allerede på 
tegnebrættet.
3. Lokale og regionale kurser til uddannelse og udveksling af ideer 
og erfaringer. 
4. Formidling af udvekslingsophold.
5. Arbejde for ensartet ansættelse af frivilligkoordinatorer.
6. Fortsætte med at være politisk taleorgan for det frivillige arbejde 
på hospice.
7. Søge om midler til ansættelse af en frivilligkonsulent.
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Modelprogram for ‘Det Gode Hospice’
Realdanias modelprogram ”Det gode hospice” er blevet inspiration og model for nye hospicer 
i Danmark. Hospice Forum Danmark var med i styregruppen for dette modelprojekt.
Af Knud Ole Pedersen,  
tidligere hospiceleder.

I 2004 var der etableret fem hospicer 
i Danmark med 69 sengepladser. 
Det er langt fra det antal sengeplad-
ser, der er behov for. Der er nemlig 
behov for 257 hospicesengepladser 
i Danmark ifølge en rapport fra 
Amtsrådsforeningen, Kommunernes 
Landsforening og Sundhedsminis-
teriet i maj 2001.

Turbo på udviklingen
Eftersom et af Hospice Forum 
Danmarks mål er ”at medvirke til 
etablering og videreudvikling af
selvejende hospicer i Danmark”, 
ønskede vi mere turbo på denne 
udvikling og blandt mange andre

initiativer, kontaktede vi samme år 
Fonden Realdania.
På denne baggrund - samt en række 
henvendelser til fonden om støtte til 
forskellige hospiceprojekter - igang-
satte Realdania i 2005 et udvikling-
sprojekt med sigte på at udvikle 
et modelprogram for ”Det Gode 
Hospice i Danmark”.

Erfaren styregruppe
Der blev nedsat en styregruppe 
bestående af:
• Anne Nissen, afdelingschef i 
Kræftens Bekæmpelse
• Helle Tingrupp, hospicechef og 
formand for sammenslutningen af 
ledere ved hospice, palliative teams 
og palliative afdelinger
• Lisbeth Due Madsen, sygeple-

jerske og medlem af bestyrelsen i 
Foreningen for Palliativ Indsats
• Knud Ole Pedersen, sygeplejerske, 
tidl. hospiceleder og næstformand i 
Hospice Forum Danmark
• Lise Pedersen, ledende overlæge 
og formand for Dansk Selskab for 
Palliativ Medicin
• Marianne Kofoed, projektleder i 
Fonden Realdania 
• Ole Bang, virksomhedsrådgiver 
og formand for Hospice Forum 
Danmark indtil 2006
• Tove Videbæk, tidligere MF, 
direktør og landsformand for Hos-
pice Forum Danmark fra 2006
• Rådgiver Gitte Andersen, direktør 
SIGNAL arkitekter
• Projektleder Patrik Mattias 
Gustavsson, SIGNAL arkitekter

17

Naturskønne om-
givelser ved Hospice 

Djursland i Rønde. 
Foto: Samuel André.



Projektet blev gennemført med 
afsæt i dels at undersøge mulige 
nye initiativer på området og dels 
i et større politisk fokus på at få 
etableret flere hospicer og hospice-
sengepladser i Danmark.
Opfølgningen på modelprogrammet 
tænkes at være etablering af egent-
lige ”demonstrationsprojekter”.
Udviklingsprojektet resulterede i 
modelprogrammet ”Program for 
Det Gode Hospice i Danmark - En 
skitse til hospice som en del af den 
palliative indsats” (Version 1, 1. 
februar 2006, Realdania).
Efter modelprogrammet blev 
demonstrationsprojektet Hospice 
Djursland, Rønde, gennemført. Med 
økonomisk støtte fra Realdania er 
dette hospice opført i 2007 med 15 
sengepladser som det første demon-
strationsprojekt med udgangspunkt 
i ”Program for Det Gode Hospice i 
Danmark”.

Fulgte op med evaluering
Med disse resultater af udviklings-
projektet - et modelprogram og et 
demonstrationsprojekt – kunne
processen være ophørt, hvad man 
ofte erfarer med andre projekter. 
Det har således for Styregrup-
pen været en stor tilfredsstillelse, 
at processen skulle fortsætte, idet 
Realdania besluttede at foretage en 
omfattende evaluering af Hospice 
Djursland primo 2009.
Evalueringen omfattede hvorvidt 
arkitekturen og de fysiske rammer 
indfrier forventningerne og målet 
om et hus, der støtter op om hos-
picefilosofien. Evalueringen ser først 
på om designprincipperne i rap-
porten ”Det Gode Hospice i Dan-
mark” er imødekommet, dernæst 
ser evalueringen mere konkret 
på de enkelte områder og rum på 
hospice. De fysiske observationer, 

som to medarbejdere fra SIGNAL 
arkitekter over to døgn har foretaget 
kvantitativt og kvalitativt, gen-
nemgås. Evalueringen inddrager 
også erfaringer om huset, proces-
sen og kulturen fra såvel patienter, 
pårørende, medarbejdere, frivillige 
samt byggeudvalget.
Hensigten med evalueringen skulle 
danne grundlag for kvalificering 
og revidering af modelprogram-
met, så det fortsat kan bruges som 
inspiration, opslagsbog og tjekliste 
til planlægningen af nye hospicer 
eller ved ombygning af eksisterende 
hospicer. Resultatet udkom i 2009 
under titlen: ”Program for Det Gode 
Hospice i Danmark - En skitse til 
hospice som en del af den palliative 
indsats”.

Nye demonstrationsprojekter
På denne baggrund blev der 
etableret tre nye demonstrations-
projekter i 2010, hvortil Realdania 

har ydet økonomisk støtte:
• Svanevig Hospice, Bandholm med 
12 sengepladser.
• Hospicegården Filadelfia, Di-
analund med 12 sengepladser.
• Hospice Søndergård, Måløv med 
14 sengepladser.

Det har for Hospice Forum Dan-
mark været en rigtig god oplevelse 
at indgå i dette samarbejde med 
Realdania samt alle samarbejdspart-
nerne i styregruppen. Men mest af 
alt har det været vidunderligt at 
opleve resultaterne af dette sa-
marbejde med nye og spændende 
hospiceprojekter, 53 nye sengep-
ladser samt større bevågenhed med 
forståelse og interesse fra politikere, 
borgere og fagpersoner for hospice-
filosofien og etablering af hos-
picer, - ja, for hele den palliative og 
lindrende indsats for alvorligt syge 
og døende medmennesker og deres 
pårørende. 

Det Gode Hospice:
“Det handler om at få rammer, indhold og behov til at smelte sam-
men i en enhed, som både menneskeligt, fagligt og arkitektonisk støt-
ter op om de mennesker, der skal bruge hospice...”

“Bygningen som helhed skal med sit formsprog, materialevalg og 
arkitektoniske elementer befordre liv og relationer mellem bygnin-
gens brugere...”

“Et smukt og attraktivt grønt område er et vigtigt åndehul for både 
patienter, pårørende, personalet og de frivillige...” 

“Parken skal gøres anvendelig, attraktiv og adgangsvenlig for det 
omgivende samfund, så der skabes liv og nærhed til lokalområdet...”

Fra Modelprogrammet, som kan hentes på www.hospice.dk. 
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Samarbejde førte til nyt videncenter
Fem organisationer gik sammen om at danne Palliativt Videncenter. Centret kortlægger og 
samler viden og erfaring om lindrende behandling i Danmark. 
Af Tove Videbæk, landsformand f. Hos-
pice Forum Danmark

Palliativt Videncenter er et nationalt 
center, der har til formål at sikre 
udvikling, høj faglig kvalitet og 
fremme samarbejde og udveksling 
af erfaring og viden mellem aktører 
inden for det palliative område i 
Danmark. Centeret blev officielt 
indviet den 28. februar 2009. 
Forud for denne dato var der gået 
flere år med et godt og stærkt 
samarbejde mellem de fem or-
ganisationer i ”Femkløveret”. Rigtig 
mange møder var blevet afholdt for 
at planlægge og etablere et Palliativt 
Råd og/eller et Videncenter.  
Femkløveret består af foreningerne: 
Dansk Selskab for Palliativ Medicin, 

Foreningen for Palliativ Indsats i 
Danmark, Ledere af hospice, pallia-
tive teams og enheder i Danmark, 
Kræftens Bekæmpelse samt Hospice 
Forum Danmark. De personer, som 
i de seneste år har arbejdet sammen 
om opgaven, er: Ane Bonderup, 
Kirsten Kopp, Karen Marie Dal-
gaard, Tove Bahn Vejlgaard, Anne 
Nissen og Tove Videbæk. Men an-
dre har været med i perioder: Anne 
Marie Kjær, Lena Lundorff, Ivar 
Østergaard, Lars M. Clausen, Bodil 
Jespersen og Anette Agerbæk.

At løfte den palliative indsats
Formålet med Femkløverets sa-
marbejde har i alle årene været at 
få koordineret og løftet den pal-
liative indsats i Danmark. Der var 

naturligvis forskellige ideer til, 
hvordan det bedst kunne gøres. En 
ide var at skabe en paraply-organi-
sation, et nationalt palliativt råd. En 
anden ide var at etablere et nationalt 
forsknings- og videncenter. Den 
første idé drøftes med mellemrum, 
mens etableringen af Palliativt Vid-
encenter blev realiseret i sommeren 
2008.
Et af de mest konkrete startskud til 
realiseringen af et videncenter blev 
løsnet den 27. november 2006, hvor 
Femkløveret arrangerede en work-
shop med deltagelse af professor 
Steen Hildebrandt, Århus. Emnet 
var: ”Etablering af et Nationalt Pal-
liativt Råd eller lignende”.
Herefter besluttede Femkløveret at 
holde et seminar med deltagelse af 
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Den 3. februar 2010 
holdt Palliativt 

Videncenter sin første 
konference i  

Landstingssalen på 
Christiansborg. 

Foto: Svend Løbner



repræsentanter fra hele det pallia-
tive felt i Danmark. Dette seminar 
blev afviklet den 9.-10. marts 2007 
på Ry Park Hotel. Deltagere var 
bl.a. frivilligkoordinatorer, præster, 
hospicechefer, læger, en sociolog, 
en socialrådgiver, en støtteforenings 
formand, en psykolog, en fysiotera-
peut og en forsker. Seminarets emne 
var ”Stiftelse af en paraplyorgani-
sation for den palliative indsats i 
Danmark”.  
Professor Steen Hildebrandt og hans 
dygtige medarbejdere guidede os  
igennem plenumsamlinger og mas-
ser af gruppearbejde. Vi forholdt 
os bl.a. til de forskellige rapporter, 
retningslinjer og vejledninger, som 
var udsendt af amterne, Sund-
hedsstyrelsen m.fl., herunder Kræft-
plan II, hvori en af anbefalingerne 
lød: ”Der bør etableres et videns- og 
forskningscenter for området”.

Interesse fra ministerium
Den 26. marts 2007 holdt Femklø-
veret et opfølgende møde hos Steen 
Hildebrandt, og den 23. april 2007 
blev der afsendt en ansøgning til 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
om finansiering af et palliativt råd. 
I ansøgningen forholdt vi os til de 
ovennævnte rapporter og anbefalin-
ger. Formålet med indsatsen fra 
Femkløveret var hele vejen at styrke 
den palliative indsats i Danmark for 
alle med behov herfor.
Svaret på denne ansøgning fik vi 
den 29. juni 2007. Ministeren skrev, 
at vores oplæg til et palliativt råd 
var ”interessant som en måde, 
hvorpå systematisk koordinering og 
viden- og erfaringsudveksling på 
tværs af interessenter og niveauer 
på det palliative område ville kunne 
underbygges yderligere”. På bag-
grund af dette foreslog ministeren 
at vi holdt endnu et møde i august-

september samme år.
Som følge af brevvekslingen med 
sundhedsministeren havde hos-
picechef Kirsten Kopp og Tove 
Videbæk den 20. september 2007 
et møde med sundhedsminister 
Lars Løkke Rasmussen. Ministeren 
erkendte på mødet behovet for en 
samlende, koordinerende enhed på 
området og foreslog, at vi involv-
erede Sundhedsstyrelsen med direk-
tør Jesper Fisker. Sammen med ham 
skulle vi så forsøge at finde frem til 
en model for, hvordan en koordiner-
ende enhed kunne se ud.
Herefter fulgte en række møder 
med sundhedsminister og Sund-
hedsstyrelsen, som v/ Jesper Fisker 
udtalte, at Sundhedsstyrelsen gerne 
ville spille sammen med videncen-
teret og spille en konstruktiv rolle i 
forbindelse med det. Endelig tog vi 
en fælles beslutning om, at Sund-
hedsstyrelsen og Femkløveret frem-
over skulle mødes 1-2 gange om året 
for at holde hinanden opdateret om 
udvikling og behov på det palliative 
område i Danmark.  

TrygFonden støtter
Sideløbende med møder og aftaler 
med sundhedsminister og Sund-
hedsstyrelse, blev vi kontaktet af 
Trygfonden vedr. evt. tilskud til 
initiativer på hospiceområdet. Som 
resultat heraf besluttede vi at skrive 
en ansøgning til Trygfonden om 
støtte til etablering af et videns- og 
forskningscenter for hospice- og pal-
liativ indsats. Denne ansøgning blev 
sendt den 27. august 2007.
Femkløveret havde det første møde 
med Trygfonden den 19. december 
2007, og fonden var positiv overfor 
ansøgningen. Efterfølgende holdt 
Femkløveret den 21.-23. februar 
2008 et arbejdsseminar på Thaisen 
Hus i Ringe på Fyn, for mere præ-

cist at formulere formål, program og 
projektbeskrivelse for et nyt videns- 
og forskningscenter på det pallia-
tive område. Ulrik Kampmann fra 
Trygfonden deltog i dette seminar.
Den 8. april 2008 var endnu en 
skelsættende dato, for her blev der 
skrevet udkast til en samarbejds-
aftale mellem de fem foreninger 
i Femkløveret og Trygfonden om 
”Videncenteret  for den samlede 
palliative indsats i Danmark”. 

Kompetent leder ansat
Den 10. august 2008 blev stillingen 
som leder af det kommende Pallia-
tivt Videncenter opslået, og den 26. 
september blev der holdt ansæt-
telsessamtaler, hvor sociolog Helle 
Timm blev valgt blandt mange kom-
petente ansøgere. Centrets hjemsted 
blev Strandboulevarden 47 B i  
København.
Den 28. oktober 2008 holdt Fem-
kløveret endnu et møde hos Steen 
Hildebrandt i Århus. På dette møde 

“Palliativt Videncen-
ter har fået en meget 
positiv vurdering af 

evalueringsinstituttet 
EVA. Yderligere er 

centeret allerede efter 
ganske få års virke til 
stor hjælp og støtte 
for samtlige aktive 

på det palliative felt 
i Danmark - både 

ansatte og frivillige.”

20



deltog Ulrik Kampmann fra Tryg-
fonden samt Helle Timm, der blev 
budt velkommen som leder for Pal-
liativt Videncenter. På dette møde 
blev bestyrelsen for Palliativt Viden-
center endvidere sammensat (Tove 
Videbæk blev en del af bestyrelsen 
som repræsentant for 5-kløveret). 
Den 1. december 2008 begyndte 
Helle Timm sit arbejde som leder 
for Palliativt Videncenter og den 28. 
februar 2009 blev centeret officielt 
åbnet ved en vellykket reception. 
Centeret er finansieret af Trygfon-
den 2009-2011 og støttes også i den 
periode økonomisk af Kræftens 
Bekæmpelse. Fra 2012 er Palliativt 
Videncenter  på finansloven.
Den 3. februar 2010 holdt Palliativt 
Videncenter sin første konference 
i samarbejde med Femkløveret i 
Landstingssalen på Christiansborg. 
Helle Timm gjorde her rede for ar-
bejdet med kortlægning af hele det 
palliative område i Danmark, mens 
flere centrale parter på området gav 
oplæg om deres specielle områder. 

Stolt over indsats
Hospice Forum Danmark - og jeg 
tror, det også gælder de øvrige i 
Femkløveret - er meget stolt over 
Palliativt Videncenters og Helle 
Timms og hendes medarbejderes 
indsats. Centeret lever til fulde op 
til sit formål og har for nylig fået en 
meget positiv vurdering af evalu-
eringsinstituttet EVA. Yderligere er 
centeret allerede efter de ganske få 
års virke til stor hjælp og støtte for 
samtlige aktive på det palliative felt 
i Danmark - både ansatte og frivil-
lige.  

Ingen skal dø alene
Også i fremtiden vil Hospice Forum Danmark arbejde for at 
uhelbredeligt syge og døende samt deres pårørende, skal få 
optimal lindring og støtte.

Af Tove Videbæk, landsformand

Hospice Forum Danmarks formål 
har altid været - og er stadig - ”at 
udbrede kendskabet til hospice-
tanken og at forbedre vilkårene i 
Danmark for uhelbredeligt syge 
og døende mennesker samt deres 
pårørende…”
I de forgangne 10 år har vi sammen 
med vore gode samarbejdspart-
nere opnået mange resultater i tråd 
med dette formål. Her skal blot 
nævnes modelprojektet “Det gode 
hospice”, Palliativt Videncenter, 
samarbejde med sundhedsministre 
og Sundhedsstyrelse, øgning af 
antallet af hospicesenge, repræsen-
tation i Dansk Multidisciplinær 

Cancer Gruppe for Palliativ Indsats 
(DMCG-Pal), afholdelse af adskil-
lige seminarer for frivillige mv. 
Desværre er der ikke plads til at 
beskrive alle resultater i dette lille 
skrift. 

Hjælp til frivilligkoordinatorer
I stedet vil jeg her i afslutningen 
bruge nogle linjer på at kigge 
fremad og forsøge at se nogle af 
de opgaver, som ligger foran for 
Hospice Forum Danmark. F.eks. har 
vi allerede taget hul på et større ét-
årigt nordisk frivillig-projekt, som 
skal være til hjælp for frivilligkoor-
dinatorer i deres krævende arbejde 
med at rekruttere, rådgive, coache 
og supervisere frivillige på hospicer 
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Musik og sang 
skaber samhørighed 
i livets sidste timer. 

Her på Hospoice 
Sydvestjylland i 

Esbjerg. 
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og i vågetjenester. Dette projekt 
forventer vi os meget af sammen 
med de involverede partnere i både 
Sverige, Norge og Danmark.
Endvidere har vi en vision om, at 
hospicefilosofien på alle mulige 
måder og via alle mulige netværk 
skal forsøges udbredt til alle de 
steder i Danmark, hvor uhelbre-
deligt syge og døende samt deres 
pårørende befinder sig. Yderligere 
vil vi fortsat prioritere og udvikle 
frivillig-området, bl.a. via relevante 
projekter og seminarer for frivillig-
koordinatorer og frivillige. 

En stemme i offentligheden
Samtidigt vil vi fortsætte med at 
varetage vore medlemmers behov 
og igangsætte andre projekter, som 
kan være til gavn for alle på det 

palliative område. Ligeledes vil 
vi fortsætte med at være døendes, 
pårørendes og efterladtes stemme i 
offentligheden og danne netværk for 
den folkelige indsats på hospiceom-
rådet. Endelig vil vi fortsat forsøge 
at påvirke de politiske beslutninger 
vedr. den lindrende indsats, også 
for nye initiativer på området som 
f.eks. daghospice, hjemmehospice, 
“livsafslutning i hjemmet” mv. 

Ingen skal dø alene
I Hospice Forum Danmark vil vi 
gerne være med til - sammen med 
andre samarbejdspartnere - at arbej-
de for, at ingen skal dø alene. Og at 
alle skal kunne få den palliative ind-
sats, de har behov for, uanset hvor 
de er. Derfor må palliative teams på 
sygehuse og hospicer naturligvis på 

alle måder styrkes og opnormeres, 
og endnu flere frivillige må rekrut-
teres og involveres ud over hele 
landet. 
Madame Cicely Saunders’ St. 
Christopher’s Hospice i London 
er et forbillede for hele hospice-
bevægelsen, og deres vision er, at 
“alle døende og deres pårørende 
skal have adgang til den rette om-
sorg og støtte, når de har behov for 
det, uanset hvor de befinder sig, og 
hvem de er”. 
Med disse ord vil jeg her til slut i 
dette 10-års jubilæums skrift takke 
enhver, som har gjort en indsats – 
med eller uden Hospice Forum Dan-
mark - for at forbedre forholdene 
for de uhelbredeligt syge og døende 
samt deres pårørende i Danmark.
Fortsat god arbejdslyst!
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Hospice Forum 
Danmark har 
vist sig at være 
et imponerende 
organ til at samle 
initiativtagere 
omkring hospicesa-
gen. Foreningen 
udfylder en meget 

vigtig rolle i dag, bl.a. ved at gøre støtte-
foreningernes arbejde mere synligt. 
Samtidig er hospicebevægelsen et af de 
steder i sundhedssektoren, der mest tydeligt 
viser, hvilken betydning værdierne har 
i forhold til at igangsætte og inspirere 
omsorgen. 
Men den gode vilje er ikke nok. Det er 
fantastisk at se den faglige dygtighed, som 
præger hele hospicefeltet. Det er et imponer-
ende arbejde, som Hospice Forum Danmark 
og alle støtteforeningerne har fået op at stå.
Rigtig hjertelig tillykke med 10-års ju-
bilæet!

Niels Christian Hvidt, lektor ved  
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,  

Syddansk Universitet

Hospice Forum 
Danmark har i 
utrolig høj grad 
levet op til det 
oprindelige formål 
om at være et 
rummeligt forum 
for alle, hvis hjerte 
brænder for at 

forbedre forholdene for døende. 
Foreningen har været en væsentlig faktor 
i, at vi nu har en landsdækkende struktur 
af hospicer, at så mange frivillige og lokale 
kræfter er involveret i omsorgen for de 
døende, samt at der hersker en bred velvilje 
over for hospicetanken hos politiske beslut-
ningstagere. Den har forbilledligt været 
aktiv i, at hospiceloven blev indført i 2005, 
at det landsdækkende Palliativt Videncenter 
blev oprettet i 2009, samt at der i Norge 
er opstået en lignende bred forening, hvor 
ikke-professionelle udgør organisationens 
rygrad. 
Så bare – tillykke. Og hold skruen nede i 
vandet.

Niels Peter Agger,  
cand. psych.

Der er al mulig 
grund til at ønske 
Hospice Forum 
Danmark hjerteligt 
tillykke med 10 års 
jubilæet. I løbet 
af denne relativt 
korte årrække har 
Hospice Forum 

Danmark været i stand til i høj grad at 
sætte dagsordenen for debatten her til lands 
om, hvad man bør forstå ved en værdig død. 
Gennem sit virke har organisationen peget 
på betydningen af at have hospice-institu-
tioner og kvalificerede palliative teams i alle 
dele af landet. På den måde har Hospice 
Forum Danmark formået at give et betyd-
ningsfuldt og livsbekræftende alternativ til 
den dybt kritisable idé om at indføre såkaldt 
“aktiv dødshjælp” i Danmark. Organisa-
tionen har først og fremmest opnået det 
ved på en meget praktisk måde at fremhæve 
værdien af også at give livets sidste tid 
kvalitet og indhold. 

Peter Øhrstrøm, professor ved Aalborg  
Universitet og medlem af Det Etiske Råd



Bestyrelsen gennem 10 år:
Nuværende:
Tove Videbæk, direktør, formand (2006-), tidligere MF og Sundhedsordfører
Aksel Wehner, områdechef, Egå (2007-)
Christian Bendixen, Esbjerg (2005-), fra Støtteforeningen for Hospice Syd-
vestjylland.
Lars Clausen, ledende overlæge, Næstved (2008-)
Anne-Marie Bønløkke, pædagog, Horsens (2010-)
Marius Jensen, statsaut. revisor, Fredensborg (2006-)
Bent Hejbøl Jensen, advokat, Esbjerg (2010-) 

Tidligere:
Ole Bang, virksomhedskonsulent, formand (2001-2006), fra Støtteforeningen 
for Sct. Paul’s Hospice Slagelse
Aja Høy-Nielsen, sygeplejerske, (2001-2005), næstformand (2001-02), 
sekretær (2001-2003), fra Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland.
Arne Skipper, overlæge, (2001-2004), kasserer.
Helle Johansson, socialrådgiver, (2001-2003), fra Initiativgruppen Hospice 
Sydfyn.
Ester Larsen, folketingsmedlem, tidligere sundhedsminister, Kerteminde, 
(2001-2005).
Knud Ole Pedersen, hospiceleder (2001-2005), næstformand (2002-2005), fra 
KamillianerGaardens Hospice, Aalborg.
Alf Mulnæs, tidl. Generalsekretær for De Samvirkende Menighedsplejer, 
(2003-2010), sekretær (2003-2010), fra Støtteforeningen for Hospice Sjælland.
Else Marie Lerche, sygeplejerske, (2003-2010), kasserer (2004-2010), fra Støt-
teforeningen for Hospice Odder.
Helge Hagenbo, direktør, cand.jur., (2004-2010), fra Støtteforeningen for 
etablering af hospice i Københavns Amt.
Karen Marie Dalgaard, sygeplejerske, ph.d., Aalborg, (2005-2007) næstfor-
mand, tidl. KamillianerGaardens Hospice, Aalborg.
Mona Kelm-Hansen, overlæge, Aalborg, (2005-2006), fra Kamillianer-
gaardens Hospice, Aalborg.

Suppleanter:
Alf Mulnæs (2001-2003)
Karla Gosvig (2004-2005)

Henning Malmberg (2004-)
Christian Bendixen (2005)
Susanne Hogrefe (2005-2006)

Hospicer  
i Danmark
Her følger en liste over hospicer i 
Danmark i etableringsrækkefølge:

1992: 
Sankt Lukas Hospice, Hellerup

1995: 
Sankt Maria Hospice, Vejle

1997: 
Diakonissestiftelsens Hospice,  

Frederiksberg
1999: 

Hospice Søholm, Viby
1999: 

KamillianerGaardens Hospice, 
Aalborg
2002: 

Hospice Fyn, Odense
2004: 

Hospice Djursland, Rønde
2005: 

Arresødal Hospice, Frederiksværk
2006: 

Hospice Sjælland, Roskilde
2006: 

Hospice Sønderjylland, Haderslev
2006: 

Hospice Sydvestjylland, Esbjerg
2006: 

Anker Fjord Hospice, Hvide Sande
2007: 

Hospice Limfjord, Skive
2008: 

Hospice Vendsyssel, Frederikshavn
2010: 

Svanevig Hospice, Bandholm
2010: 

Hospicegården Filadelfia, 
Dianalund

2010: 
Hospice Søndergaard, Måløv
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Der er mulighed for at støtte Hospice Forum Danmarks  
arbejde ved at sætte et beløb ind på konto  

reg. nr. 1944 konto nr. 8896223829 (Nordea)

Hospice arbejdet generelt i Danmark
Støttebeløb kan sættes ind på Hospicefondens konto  

reg.nr. 5949 konto nr. 8477736883 (Nordea)

Hospice Forum Danmark
Telefon: 21 47 55 44

E-mail: formand@hospice.dk
Hjemmeside:

www.hospice.dk


