Hospice Forum Danmark
Bestyrelsen

Generalforsamling i Hospice Forum Danmark lørdag d. 10. april 2010
Bestyrelsens beretning v/ landsformand Tove Videbæk
Indledning:
Hjertelig velkommen til Hospice Forum Danmarks årsmøde og Generalforsamling 2010.
I bestyrelsen har vi glædet os rigtig meget til at være sammen med jer alle.
1. Og så lidt om, hvad Hospice Forum Danmark har foretaget sig siden årsmødet i 2009.
1.A. Arrangementer i årets løb:
HFD har afholdt nogle vellykkede og meget velbesøgte arrangementer i årets løb.
Det drejer sig bl.a. om:
1.A.1. Kontaktmøde med støtteforeninger lørdag d. 6. februar 2010 i Bygningen i Vejle.
Flere støtteforeninger henvendte sig til os med ønske om, at vi i lighed med kontaktmøde for
hospicebestyrelser i marts 2009, arrangerede et møde for støtteforeningers bestyrelser. Det
besluttede vi naturligvis at gøre, og lørdag d. 6. februar 2010 afholdt vi et kontaktmøde, som
næsten sprængte rammerne i ”Bygningen” i Vejle. Det var HFD’s udvalg vedr. kontaktmøder
med støtteforeninger, der stod for det praktiske arrangement. Dette udvalg består af:
udvalgsformand Helge Hagenbo, Else Marie Lerche og Anne Marie Bønløkke Larsen.
Der var 43 deltagere fra 16 forskellige støtteforeninger i hele landet. Der blev skrevet to
forskellige mødenotater, et af formanden for udvalget og et af Martin Bach Vilhelmsen, der er
formand f. bestyrelsen for HospiceLimfjorden i Skive. Begge disse notater er sendt ud til alle
deltagere og støtteforeninger – og ligger tillige på HFD´s hjemmeside.
1.A.2 Frivilligheds seminar lørdag d. 6. marts 2010 i Bygningen i Vejle
Da det tidligere afholdte frivillighedsseminar (Grindsted 2009) var meget velbesøgt og
vellykket, har både frivillige og frivilligkoordinatorer udtrykt ønske om, at HFD igen skulle
arrangere et lignende seminar for frivillige og frivilligkoordinatorer i hele Danmark..
Derfor arrangerede HFD’s frivillighedsudsvalg et seminar lørdag d. 6. marts 2010 i
”Bygningen” i Vejle. Også dette seminar var meget vellykket. Der var 105 deltagere, både
frivillige og frivilligkoordinatorer fra hele landet..
I forbindelse med dette arrangement vil vi endnu engang takke vore to, eller rettere tre eksterne
udvalgsmedlemmer: Frivilligkoordinatorerne Lise Erbs (Esbjerg), Gunvor Dons (Vejle), Lotte
Brøndum (Skive) samt vore egne bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformand Anne-Marie
Bønløkke Larsen. og Else Marie Lerche. De har alle lagt et stort og frivilligt arbejde i dette
arrangement.
Et mødenotat fra dette seminar findes på hjemmesiden.
1.A.3 Kontaktmøde for hospice-bestyrelser kommer senere på året - d. 18.09.2010.
Efter kraftig opfordring fra medlemmer og hospice-bestyrelser arrangerede bestyrelsen vort
første kontaktmøde for hospice-bestyrelser i Fredericia i 2009. På dette møde drøftede vi en
række emner, som hospice-bestyrelser havde bedt os tage op til drøftelse.
Det er klart, at vi ligeledes på dette møde gjorde opmærksom på, at HFD ikke kan vedtage
noget på vegne af hospice-bestyrelser, men vi vil gerne stille os til rådighed og foranstalte, at
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der bliver skabt et kontakt-forum, hvor hospice-bestyrelser kan mødes, skabe netværk, drøfte
problemområder og dele viden med hinanden.
De deltagende hospice-bestyrelses-medlemmer opfordrede HFD til at afholde et lignende
arrangement én gang om året. Det lovede vi at gøre, og derfor kan vi allerede nu orientere om,
at mødet i 2010 vil blive afholdt lørdag d. 18. sept.. Bl.a. formand f. Arresødal Hospice, tidl.
social- og finansminister, Palle Simonsen, vil bringe et oplæg på dette arrangement.
HFD’s udvalg vedr. kontaktmøder med hospicebestyrelser, som består af formand Aksel
Wehner, Lars Michael Clausen og undertegnede, står for arrangementet. Notatet fra sidste års
arrangement findes stadig på hjemmesiden.
1.B. Andre hospice-relaterede initiativer / arrangementer, som HFD har deltaget i:
1.B.1. Det palliative Femkløver – ”De Fem”
I det palliative femkløver eller ”De Fem”, som vi efterhånden kaldes, er der stor glæde og
stolthed over, at det lykkedes os i fællesskab at få etableret et Palliativt Videncenter i
samarbejde med Trygfonden.
”De Fem” har i årets løb i samarbejde med Helle Timm, som er leder af Palliativt Videncenter,
haft møde med Sundhedsstyrelsen v. både Sundhedsstyrelsens direktør Jesper Fisker og Lone de
Neergård. Sundhedsstyrelsen er indstillet på at inddrage ”De Fem” i relevante initiativer, f.eks. i
Kræftplan 3, som er under udarbejdelse.
På grundlag af de mange gode tilbagemeldinger og kommentarer, vi har fået fra forskellig side,
fortsætter vi i ”De Fem” samarbejdet til gavn for alle uhelbredeligt syge og døende samt deres
pårørende i Danmark. ”De Fem” repræsenterer organisationerne: Kræftens Bekæmpelse,
Foreningen for Palliativ Indsats, Dansk Selskab for Palliativ Medicin, Sammenslutningen af
ledere for hospice, palliative teams og palliative enheder i Danmark samt Hospice Forum
Danmark.
1.B.2. Palliativt Videncenter
Den 3. februar 2010 afholdt Palliativt Videncenter sin første konference med emnet: ”Palliation
i Danmark – status og perspektiver”. Det var en velbesøgt konference på Christiansborg, og
tilmeldingspresset var så stort, at man måtte lave en venteliste. Det var lidt ærgerligt, men i
hvert fald var det en vellykket konference med rigtig mange kompetente specialister, helt fra
Sundhedsstyrelsens Lone de Neergaard til flere speciallæger, forskere og Inger Hee, som nu er
ansat i Gentofte kommune på det palliative område, men også var Danmarks første hospiceleder. Alle fik noget at kunne gå hjem med.
I sit første leveår havde Palliativt Videncenter til opgave at kortlægge den palliative indsats i
Danmark. Resultatet af denne kortlægning blev fremlagt ved leder af Palliativt Videncenter.
.Helle Timm har i det forløbne år arbejdet hårdt og dygtigt, både internt og eksternt, og
Palliativt Videncenter er nu et center, som i alles bevidsthed er slået fast som DET center, der
samler oplysninger og viden om det palliative område i Danmark.
Landsformand Tove Videbæk er på vegne af ”De 5” medlem af bestyrelsen for Palliativt
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Videncenter. Bestyrelsen i øvrigt er den samme som ved etableringen for godt et år siden
1.B.3. Styregruppen for Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG).
I løbet af 2009 blev der oprettet et DMCG vedr. palliation. Som mange af jer ved, er der oprettet
DMCG’er vedr. forskellige former for cancer / kræft, men der har manglet en DMCG vedr.
palliation. Den er nu oprettet, og HFD blev opfordret til at indstille en person til denne gruppe.
Personen, som vi indstillede skulle dække området vedr. patient og pårørende. Forskere og
fagpersonale er ret godt repræsenteret, og HFD skulle derfor indstille en person, som ikke
nødvendigvis behøvede være en fagperson.
Tidligere hospiceleder Knud-Ole Pedersen blev udpeget og har medvirket i DMCG’en indtil
slutningen af 2009. Imidlertid følte han ikke, at han kunne fortsætte, så derfor skal vi fra HFD
inden for ret kort tid indstille en ny person til denne opgave.
1.B.4. ”Det Gode Hospice”
Materialet / pjecen vedr. projektet ”Det Gode Hospice” er der også arbejdet med i Realdania og
i styregruppen i 2009-2010. Således har man ud fra Hospice Djursland og erfaringerne indtil nu
revideret pjecen en smule og har udgivet en ny udgave af den.
Det ny-etablerede Svanevig Hospice har også indrettet deres nye hospice i henhold til
vejledninger og gode råd i ”Det Gode Hospice”.
Landsformand Tove Videbæk er med i styregruppen for ”Det Gode Hospice” og deltog også i
indvielsen af Svanevig Hospice i januar 2010.
1.C. Nye projekter, som HFD har arbejdet med i årets løb.
1.C.1. Frivillighedsprojektet: ”En stærk frivillig indsats på hospice-området i Danmark”.
I forbindelse med, at vores journalist, Svend Løbner, foretog et rundspørge til frivilligkoordinatorer i hele Danmark, blev vi i HFD’s bestyrelse præsenteret for en række ønsker, som
frivillige og frivilligkoordinatorer havde / har til HFD.
Det drejer sig bl.a. om et forum for frivillige, nyhedsbrev særligt målrettet frivillige, lokale og
regionale kurser til udvikling af ideer, erfaringsudveksling m.v., årligt nationalt seminar for
frivillige, kontakt med andre landes frivillige, udvekslingsophold, tilskud til lokale kurser, at
HFD skal være politisk taleorgan for det frivillige på hospice m.v.
I HFD’s bestyrelse tog vi meget positivt imod alle disse ønsker, men var naturligvis også klar
over, at kontingentet alene ikke vil kunne betale for virkeliggørelsen af alle disse ønsker. Derfor
begyndte vi (især i frivillighedsudvalget) at arbejde med at sammenskrive alle disse ønsker til et
projekt, som vi evt. vil kunne søge tilskud til. Dette er vi i fuld gang med, og vi håber, at vi kan
komme i gang med diverse punkter af projektet i løbet af sommeren 2010.
1.C.2. Et nordisk frivillighedsprojekt vedr.
”Frivilliges indsats på og ud fra hospicer i de nordiske lande”
Som I ved, har vi på vore seneste årsmøder haft besøg af norske kolleger, bl.a. Astrid Rønsen,
som arbejder med palliation i Norge, og som vi har hjulpet med at få oprettet ”Hospice Forum
Norge”. Hun er nu formand for denne norske søsterorganisation. Et par medlemmer fra HFD’s
bestyrelse besøgte i 2009 HFN’s årsmøde for at støtte dem i starten.
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Sammen med vor norske søsterorganisation er vi blevet enige om at søge tilskud til et ét-årigt
netværksprojekt, således at frivilligkoordinatorer og frivillige ved hospicer i Norge, Sverige og
Danmark (og forhåbentlig flere lande) kan danne netværk, hvorigennem vi kan dele viden og
udvikle viden vedr. den frivillige indsats på og ud fra hospicer.
I forbindelse med dette søgte vi fra HFD om tilskud hos Nordisk Minister Råd til et
forberedende besøg i Norge, og det fik vi. Således var Anne Marie Bønløkke Larsen fra
frivilligudvalget, næstformand Aksel Wehner, samt undertegnede i Oslo for at forberede dette
projekt, hvortil ansøgning skulle afleveres 1. marts. Vi venter nu på at få svar på vores
ansøgning. Der kan dog gå helt hen til 1. juni, før vi får svar, så vi må være tålmodige.
Efter dette ét-årige projekt håber vi at kunne gå i gang med et længerevarende nordisk projekt
vedr. den frivillige indsats på og ud fra hospicer i de nordiske lande (og forhåbentligt flere).
1.C.3. Festligholdelse af 20-året for etablering af det første hospice i Danmark.
Pga. en henvendelse fra den første hospicelæge i Danmark har vi indvilliget i at medvirke til at
få skrevet en bog om hospicer i de første 20 år i Danmark. Vi har allerede taget kontakt
til en journalistisk konsulent, som skal koordinere hele projektet, og vi har sammen med
Danmarks første hospicelæge, Hans Henriksen, kigget på, hvilke evt. forfattere, vi skal bede om
at skrive indlæg til denne bog, der skal udgives på 20 års dagen for etableringen af det første
hospice i Danmark, nemlig 7. okt. 2012.
Sammen med udgivelsen af bogen, vil vi fejre begivenheden med en event, som dels skal slå et
slag for og gøre hele hospice-bevægelsen mere kendt, og dels være med til at lægge
yderligere pres på udviklingen af indsatsen for alle uhelbredeligt syge og døende i Danmark,
uanset hvor de befinder sig. I forbindelse med denne event vil vi nedsætte et udvalg af personer
både fra HFD’s bestyrelse og udefra for at få et så repræsentativt udvalg som muligt, og så
denne event kan blive så bredt favnende som muligt. Gode idéer og forslag modtages med tak.
Ud over disse konkrete initiativer og arrangementer har vi i løbet af året arbejdet med løsningen
af et par problemer og / eller og ønsker, som er opstået forskellige steder blandt HFD’s
medlemmer.
1.D. Problem-områder, som HFD har arbejdet med i årets løb:
D.1. Private donationer
Alle, som deltog i årsmødet i 2009 ved, at der i vores medlemskreds opstod et problem i
forbindelse med at en region nedjusterede de regionale tilskud til et hospice på baggrund af
en privat donation til dette hospice. Dette problem lovede vi på årsmødet at søge både
økonomisk og juridisk bistand til at afklaret.
I løbet af året har vi fået tilbagemelding fra både revisor og advokat vedr. denne sag, og der er
skrevet et notat, som kan fås ved henvendelse til HFD’s sekretariat.
Vi skylder en speciel tak til statsautoriseret revisor Marius Jensen for hjælpen med denne sag.
Der er tre måder, hvorpå man kan forhindre, at beløbet ikke går direkte i regionen kasse:
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1)
2)
3)

Man kan give eller testere en bestemt ting i stedet for et beløb, f.eks. et flygel, en statue,
en vandkunst, et maleri, et spabad eller en anden genstand, som hospicet ønsker sig.
Man kan udlåne en ting, f.eks. et maleri eller et stort TV til hospicet – og udfærdige et
lånedokument herom.
Man kan give eller testere et beløb til Hospice Forum Danmark eller til Hospicefonden.
Disse må så påse, at en donation til hospicerne består i f.eks. ting, kurser eller studierejser
til palliative læger, sygeplejersker eller andre fagpersoner på hospicerne.

1.D.2. Skattefradrag for gaver, givet til støtteforeninger
I 2009 fik HFD en henvendelse fra en støtteforening til et nyere hospice, om vi kunne være
behjælpelig med at skaffe denne støtteforening mulighed for at sikre deres donorer skattefradrag
for gaver. Denne sag undersøgte HFD’s sekretær Alf Mulnæs med professionel, kompetent og
ulønnet hjælp fra advokat Bent Hejbøl Jensen, Esbjerg, og konsulent Niels Rovsing, Hospice
Djursland Støtteforening. Naturligvis skulle der også samarbejdes med SKAT om denne sag, og
herfra mødte vi stor velvilje.
Projektet blev præsenteret på kontaktmødet for støtteforeninger d. 6. febr. 2010. Hvis de
vedtægtsændringer, som sagen kræver, bliver vedtaget d.d., kan projektet køre fra og med d. 1.
januar 2010, således at alle gavegivere, som giver en gave over 500 kr. til en lokal
støtteforening, kan få skattefradrag for deres gave. Dette gælder alle de støtteforeninger, som
tilslutter sig ordningen. Niels Rovsing svarer gerne på spørgsmål fra interesserede
støtteforeninger.
Den 18.januar udsendte HFD det endelige udkast til administration af ordningen på landsplan.
Dette er en ny og gratis service fra HFD, som vi vil søge at klare via kontingentet, og altså ikke
opkræve gebyr for denne ydelse. Niels Rovsing, som skal administrere denne service har
indvilliget i indtil videre at udføre denne opgave på frivillig basis, ulønnet.
.
2. Nyheder på hospice-området
Hospice-pladser.
I årets løb er der taget 24 nye hospicepladser i brug. Det er:
- Svanevig Hospice (Bandholm): 12 pladser
- Hospicegården Filadelfia (Dianalund): 12 pladser
Pt. har vi 182 hospice pladser, som er taget i brug.
Og flere hospice-pladser er på vej:
- Hospice Søndergård (Måløv) med 14 pladser
- Udvidelse af Sankt Lukas Hospice (Hellerup) med 12 pladser
Med de fire ovennævnte hospicer fuldt udbygget og taget i brug vil vi have 208 hospicepladser i Danmark. Det er rigtig godt. Det er gået rivende hurtigt i de seneste 5 år, men der er
stadig et stykke vej op til de 257 hospice-pladser, som i forbindelse med vedtagelsen af
hospice-loven blev opgjort som behovet i Danmark.
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Regionerne har dog godt og vel levet op til det antal på 180, som de med Indenrigs- og
Sundhedsministeriets Bekendtgørelse af 26. juli 2005 blev forpligtet til. Derfor - hvis
regionerne skal indgå driftsoverenskomst med flere hospicer i de kommende år – hvad der
virker til at være behov for – så er der nødt til at blive afsat yderligere bevillinger til det.
Samtidig er vi klar over, at der i korte perioder kan være tomme sengepladser på nogle hospicer.
Især i Jylland. På Sjælland er der stadig stort pres på hospice-pladser. Men evt. tomme
hospicepladser kan naturligvis hænge sammen med en manglende visitation af patienter til
hospicer. Dette tror vi vil rette sig, når hospice-konceptet er mere kendt, og hospice pladserne er
mere jævnt fordelt over hele landet.
Jeg kan her tilføje, at der pt. arbejdes med flere nye hospice-projekter bl.a.:
- Hospice Mariager Fjord (Hadsund)
- Hospice Midtjylland (Kjellerup)
- Hospice Østjylland (Skanderborg)
- Hospice Sydfyn (Svendborg)
- og flere har kontaktet os vedr. råd og vejledning
3. Foreningen, Hospice Forum Danmark - bestyrelse og udvalg
3.A. Bestyrelsen
Hele dette store og voksende arbejde, som HFD er involveret i, kunne slet ikke lade sig gøre,
hvis ikke vi havde en fantastisk bestyrelse, sekretariatschef, webmaster m.fl. som er ivrige efter
at gøre en forskel for uhelbredeligt syge og døende i Danmark, og som er med på alt det nye,
som I ønsker og foreslår.
Denne bestyrelse består til og med d.d. af følgende personer:
- Aksel Wehner, næstformand, Århus (bestyrelsesmedlem i KamillianerGårdens Hospice,
Ålborg)
- Else Marie Lerche, kasserer (Odder, Formand for støtteforeningen for Hospice i Odder og
bestyrelsesmedlem i Hospice Søholm i Århus.
- Christian Bendixen, webmaster (Bestyrelsesmedlem i støtteforeningen for Sydvestjysk
Hospice, Esbjerg)
- Anne Marie Bønløkke Larsen, fmd. frivillighedsudvalget (Horsens, Fmd. f. Sct. Maria
Hospice Støtteforening i Vejle)
- Helge Hagenbo, juridisk rådgiver, (Skodsborg, Fmd. f. Hospiceforeningen for Region
Hovedstaden)
- Lars Clausen, lægefaglig rådgiver (Næstved, Medl. af bestyrelsen f. Svanevig Hospice)
- Undertegnede, landsformand f. HFD (Brande).
Derudover har tidligere hospiceleder Knud-Ole Petersen rådgivet bestyrelsen som hospicefaglig
konsulent, men det har han desværre måttet sige fra. Vi har været utroligt glade for Knud-Oles
gode råd og støtte, men forstår også at han for en tid har brug for at hvile sig lidt mere. Vi
håber, at han vender tilbage på et tidspunkt.
Både fagligt, geografisk og interessemæssigt og på andre områder dækker bestyrelsen ret godt
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og bredt hele landet og hele medlemsskaren.
Vi har haft 7 bestyrelsesmøder i 2009-2010.
Og sekretariatsleder Alf Mulnæs har bistået formanden og bestyrelsen på forbilledlig måde med
engagement, iver og mange timers arbejde.
3.B. Diverse udvalg
For bedre at kunne nå rundt om alle de arbejdsområder, som HFD efterhånden er involveret i,
og for at lette landsformanden, som ligesom øvrige bestyrelsesmedlemmer arbejder ulønnet og
frivilligt, har vi i løbet af året etableret en række udvalg og uddelegeret ansvar til formænd og
medlemmer af disse udvalg.
Vi har bl.a. forretningsudvalg, fundraising-udvalg, frivillighedsudvalg, PR- og
informationsudvalg, udvalg vedr. kontaktmøder med hospicebestyrelser, udvalg vedr.
kontaktmøder med støtteforeninger, udvalg vedr. internationalt samarbejde, jura-udvalg,
økonomiudvalg og regionale kontaktpersoner.
Vi har skrevet det på en planche, så I kan se, hvem der er med i hvilke udvalg.
3.C. Medlemstal
Siden årsskiftet 2008/2009 har vi haft en medlemsfremgang på næsten 4 % i vore
støtteforeninger. Fra 14.027 til 14.563.
Den fremgang har I i jeres støtteforeninger alene æren for. Det er jeres arbejde, jeres frivillige,
jeres medlemmer og medlemsarrangementer m.v. der har æren og skal have ros for denne
vækst. Tak skal I have for jeres utrættelige og uegennyttige indsats til glæde for uhelbredeligt
syge og døende samt deres pårørende i Danmark.
3.D. Nyt aktiv-medlem
Siden årsskiftet 2008/2009 har vi fået et nyt medlem, og det er:
- Støtteforeningen for Hospice Sydfyn.
3.E. Nye passive medlemmer
Siden årsskiftet 2008/2009 har vi ligeledes fået nogle nye passive medlemmer, og det er:
”Hospice” Randers, Randers Kommune og Samvirkende Menighedsplejer
”Passive medlemmer” er andre institutioner / organisationer – herunder andre beslægtede
landsforeninger som Kræftens Bekæmpelse, Aflastningstjenesten i Esbjerg, Friplejehjemmet
Skovbakkehjemmet i Odder
4. Udfordringer og planer for det kommende år.
4.A. Projektet ”En stærk frivillig indsats på hospice-området i Danmark”.
Dette projekt omfatter de fleste af de gode ideer, som frivillige og frivilligkoordinatorer er
kommet med til HFD i det seneste års tid. Projektet kommer til at byde på mange udfordringer
og vil tage megen tid i det kommende år.
Trods det glæder vi os til at komme i gang med det og håber, at vi får de donationer, som vil
være nødvendige for at vi kan komme i gang med det.
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4.B. Det nordiske frivilligheds-netværk.
Det nordiske frivilligheds projekt er beskrevet og tilskud er søgt, men når / hvis vi får tilskud,
Ligger der et stort arbejde og store udfordringer foran os, med implementeringen af projektet.
Hvis vi ikke får det nu søgte tilskud, vil vi beskrive et lignende projekt og søge igen.
4.C. PR og kommunikation.
Da vi ved, at kommunikation og formidling af vore initiativer og hvad der sker på hospicefronten er altafgørende, har vi i det forgangne år haft aftale med journalist Svend Løbner, som
hver måned har skrevet en pressemeddelelse, som er blevet sendt til landets aviser, samt lagt på
vores hjemmeside. Vores webmaster har desuden arbejdet på fortsat at forbedre vores
hjemmeside.
4.D. Præsteansættelser.
Dette emne har vi arbejdet med en tid, og havde egentlig lagt låg på det, da hospice-ledere
m.fl. tog fat på det, og ansvaret for denne opgave jo ligger hos hospiceledelserne samt hos
biskopperne.
Men lige efter nytår 2010 fik vi en konkret henvendelse fra en biskop med ønske om, at HFD
ville være med til at løse dette problem, og derfor måtte vi naturligvis tage det op til
overvejelse igen.
Dette emne er derfor en af de opgaver, som vi i samarbejde med andre parter på området,
må forsøge at finde en løsning på i det kommende år.
4.E. Ud over alle de ovenfor nævnte udfordringer, er der en række opgaver, som ligger,
og som vi pr. definition må tage fat på. Det drejer sig om:
4.E.1. World Hospice Day 2010
Vedr. festligholdelsen af World Hospice Day 2010 vil vi gerne høre, om der er hospicer eller
støtteforeninger, der er i gang med at lægge planer. Ikke fordi vi vil blande os, men fordi vi
gerne vil offentliggøre alle projekter på HFD’s hjemmeside
4.E.2. Daghospice-konceptet
Flere hospicer vil gerne have daghospice tilknyttet. I flere andre lande har man daghospicer,
hvor uhelbredeligt syge, som ligger derhjemme, kan komme en eller flere gange om ugen
og få ordnet medicin, måske få massage eller andet, som kan være nødvendigt, men det kan
også bare være for at få socialt samvær.
4.E.3. Hospice-kvoten
Vi vil også arbejde videre for at få antallet af hospice-pladser i Danmark hævet til det
minimums tal på 257, som man har vurderet, at der er behov for i Danmark.
4.E.4. Beskyttelse af Hospice-brandet.
Som I ved, dukker der af og til initiativer op, som kalder sig ”hospice” uden at være et hospice.
Det kan være et problem for patienter og pårørende, idet de regner med at få den indsats, som
man normalt får på et hospice – og det gør de ofte ikke.
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Derfor arbejder vi på forskellig måde ud fra et forsøg om at beskytte ”hospice” navnet.
4.E.5. Følge udviklingen og søge indflydelse
Også i det kommende år skal vi følge udviklingen og søge indflydelse på den samlede palliative
(lindrende) indsats i Danmark. Det vil vi gøre på alle de mulige måder og ad alle de kanaler,
det er muligt for os, både via de forskellige organisationer og netværk, vi er en del af, men også
politisk.
Som I kan se, regner vi også med, at der i det kommende år vil være rigeligt at tage fat på! Vi bliver
ikke arbejdsløse foreløbigt. Og hvis I har gode ideer, råd og vejledning, er I altid meget velkomne til at
henvende jer til os. Både her og senere derhjemme fra.
5. Afslutning
Så er der næsten kun tilbage at sige, at der er generalforsamling og årsmøde næste år igen!
Det er planlagt til lørdag d. 9. april 2011.
Så vil jeg sige tak for jeres opmærksomhed
Og endnu engang tak for jeres indsats i det daglige – til gavn for uhelbredeligt syge og døende samt
deres pårørende i Danmark.
Jeg håber, I må få en rigtig god dag sammen, danne netværk og lære af hinanden.
God fornøjelse!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsens beretning v. landsformand Tove Videbæk, 10.04.2010, www.hospice.dk
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