Hospice Forum Danmark
Bestyrelsen

Generalforsamling i Hospice Forum Danmark lørdag d. 20. april 2013
Bestyrelsens beretning v/ landsformand Tove Videbæk
Indledning:
Tusind tak til alle for godt samarbejde i 2012-2013. En speciel tak til HFD’s bestyrelse for samarbejdet
i året, som er gået. Det har været et særdeles travlt, men også godt år for Hospice Forum Danmark.
Sammen - og i fællesskab - gør vi i Hospice Forum Danmark en forskel i Danmark for mennesker med
livstruende sygdomme og deres pårørende.
1. AKTIVITETER SIDEN ÅRSMØDET 2012.
Maj 2012 - Fundraisermøde med Bill Clinton i Bella Centeret
I maj 2012 var landsformanden inviteret til et møde vedr. fundraising og samfundets sociale ansvar i
Bella Centeret i København. Det var meget interessant at deltage sammen med mange store donorer og
ligeledes mange ledere fra andre humanitære foreninger.
19. juni 2012 - Havefest hos Dronningen på Fredensborg Slot
Aksel Wehner, Ingrid Bang, Gunvor Dons, Christian Bendixen og undertegnede deltog i en havefest
ved Fredensborg Slot, inviteret af Dronning Margrethe II. Det var en smuk og interessant dag i solskin.
22. juni - Reception og publicering af Frivillighåndbogen
Den 22. juni kunne vi endelig offentliggøre den færdige frivillighåndbog, som alle frivilligkoordinatorer og ledere fra Norge, Sverige og Danmark havde arbejdet med i et års tid. Den skal
inspirere frivilligkoordinatorerne i deres daglige arbejde med ”rekruttering, træning, rådgivning /
coaching / supervisering af frivillige på hospicer i de nordiske lande.” Vi har fået en fin tilbagemelding
både fra Nordisk Minister Råd og fra brugere af bogen.
Vi holdt en reception på Palliativt Videncenter i København, hvor vore norske venner samt flere af
frivilligkoordinatorer deltog. MF Sophie Hæstorp Andersen klippede sløjfen rundt om bogen. Vi sendte
den ud til alle, som ønskede den. Den blev faktisk revet væk, og vi har kun ganske få eksemplarer
tilbage. Vi arbejder med evt. at genoptrykke den.
15. sept. 2012 - Seminar for frivillige i Bygningen i Vejle
Frivillighedsseminaret for frivillige og frivilligkoordinatorer i hele Danmark var også i 2012 velbesøgt.
Talerne var forstander for Diakonhøjskolen i Århus, Jens Maibom. Han talte om "Ånd og rødder”.
Yderligere talte kaospilot Ragna Valbjørn Skov.
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Det er Hospice Forum Danmarks frivillighedsudvalg ved Anne-Marie Bønløkke Larsen som formand,
der har ansvaret for disse vellykkede seminarer. Frivillighedsudvalget består foruden
udvalgsformanden af frivilligkoordinatorerne Gunvor Dons (Vejle), Lotte Brøndum (Skive) og
bestyrelsesmedlem i HFD, Christian Bendixen. Vi skylder dem alle en stor tak for deres kæmpeindsats.
Der er et stærkt ønske om, at HFD fortsat skal arrangere frivilligseminarer, så de frivillige kan få
mulighed for at mødes på landsplan og have mulighed for idé-udveksling, erfaringsudveksling, få
inspiration og drøfte emner som er aktuelle i deres hverdag med alvorligt syge. Og naturligvis er det
også et ønske fra HFD, som ser den frivillige indsats som en vigtig del af vores eksistensberettigelse.
I HFD prioriterer vi de frivillige meget højt. I vores drøm fremover er bl.a. også forskellige nye
frivillig-uddannelsesprojekter, som kan afløse det nordiske projekt for frivillig-koordinatorer.
Her i 2013 har vi afholdt det første introduktionskursus for nye frivilligkoordinatorer. Og senere
arrangeres flere kurser for koordinatorer. Vedr. det frivillige område i øvrigt er der masser at gøre i
fremtiden. HFD vil gerne være med til at støtte frivilligkoordinatorerne, også i deres arbejde med at
videreudvikle den frivillige indsats.
7. okt. 2012 - Bogen ”Livet før døden – 20 år med hospice i Danmark” offentliggøres og
20 års jubilæet for hospicebevægelsen i Danmark fejres.
Ca. 20 forfattere har været med til at skrive denne bog. Det er bl.a. læger, hospiceledere, præster,
professorer, frivilligkoordinatorer, støtteforenings-formænd, plejehjemsledere, arkitekter,
sygeplejersker, kunstnere, politikere og naturligvis har HFD’s protektor Kgl. skuespiller, Ghita Nørby,
skrevet et indlæg. Danmarks første hospicechef Inger Hee og første hospicelæge Hans Henriksen
spillede en meget afgørende rolle i forbindelse med denne bog.
Udgivelsen af bogen blev fejret søndag d. 7. okt. 2012 om eftermiddagen på KOSMOPOL i
København. I alt 11 medforfattere deltog. Kgl. operasanger Liselotte Nielsen sang levende og smukt
for os, mens guitaristen Hans Dal glædede os med sit smukke og virtuose guitar spil. Desværre havde
Ghita Nørby måttet melde afbud pga. udmattelse. Hun spillede på det tidspunkt hver aften i et 2 timers
teaterstykke på Århus Teater, så hun magtede ikke at tage turen til København, men det er klart, at vi
savnede hende. Hun beklagede selv sit afbud rigtig meget.
Om aftenen var der festmiddag og underholdning ved kendte kunstnere. Bl.a. holdt skuespiller
Flemming Jensen festtalen, og TV-vejrpigen Cecilie Hother var toastmaster. Den verdenskendte
fløjtespiller Michala Petri kom og blæste os næsten ud af salen. Hun imponerede os endnu engang ud
over alle grænser. Dernæst kom en ung pige og dansede med ILD. Det var et usædvanligt smukt
nummer. Til slut på aftenen sang Sabina og Rebekka Mathews (Simon Mathews søstre) gospel for os.
Det var en rigtig god og farverig afslutning på en smuk og begivenhedsrig dag.
3. februar 2013 – Foredrag på Rude Strand Pensionisthøjskole vedr. Hospice Forum Danmark.
Søndag d. 3. februar 2013 var Tove Videbæk inviteret til at tale på seniorhøjskolen Rude Strand vedr.
Hospice Forum Danmark. Det var et meget positivt arrangement med tæt på 100 deltagere.
2. FRIVILLIG-OMRÅDET I HOSPICE FORUM DANMARK.
Hospice Forum Danmark ønsker også fremadrettet at prioritere den frivillige indsats højt. Vi ønsker at
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gøre meget mere, end vi har økonomiske midler til, langt mere end kontingentet rækker til, og derfor
har vi i 2012 satset rigtig meget på fundraising, og det vil vi gøre igen i 2013.
I 2013 skal der således afholdes både frivillig-seminar, introduktionskurser for nye frivilligkoordinatorer og kurser for frivilligkoordinatorer i øvrigt.
Studietur til Holland for frivillighedsudvalget.
HFD’s frivillighedsudvalg var i november 2012 i Holland for at besøge hollandske hospicer og især for
at studere deres frivillige indsats. Det kom der rigtig megen inspiration og mange gode ideer ud af. Og
flere af disse vil HFD arbejde videre med.
Siden sidste årsmøde har Rotary i Odense arbejdet med oprettelse af Palliativt Frivilligt Netværk
(PFN) på Fyn.
Det er et meget positivt initiativ, og Ole Ulsø, som har stået for initiativet, har vi haft møde med – dels
for at få informationer, men også for evt. at få et samarbejde omkring sagen fremadrettet.
3. ANDRE AKTIVITETER OG OPGAVER I 2012-2013.
Hospice Forum Grønland.
Tilbage i 2009 fik HFD en henvendelse fra en kvinde i NUUK (Godthåb), Grønland, som spurgte, om
HFD kunne hjælpe til, så der kunne komme et hospice i Grønland. På det tidspunkt havde vi ikke
overskud til det, og meldte tilbage, at vi gerne ville, men det skulle lige vente lidt. I 2012 vendte vi
tilbage til vedkommende og sagde, at nu troede vi at timingen var rigtig. Vi vidste også, at ”Hospice i
Grønland” skal være et grønlandsk projekt og ikke et dansk kopi-projekt. Derfor kontaktede vi straks
de to grønlandske MF’ere i Folketinget. Den ene meldte straks tilbage. Det var Doris Jakobsen, som vi
ganske kort tid derefter fik et møde med – også med deltagelse af Niels Peter Agger, som har været
psykolog på Grønland i flere perioder, og som vi inden da havde haft flere møder med omkring sagen.
Doris Jakobsen var meget positiv. Hun var glad for, at vi havde kontaktet hende. Hun er selv meget
betaget af hospice-tanken og gik straks i gang med at formulere et spørgsmål til Grønlands Landsstyre,
hvor hun også er medlem for sit parti. Dagen efter 20-års jubilæet, som Doris Jakobsen og hendes
mand deltog i, besøgte Doris Jakobsen sammen med sin sekretær og undertegnede Hospice Sjælland i
Roskilde. Vi var enige om, at det var vigtigt, at hun havde set et hospice og snakket med en
hospiceleder, inden hun i Grønlands landsstyre skulle kæmpe for hospice i Grønland.
Siden da har vi haft flere møder med HFD’s nye Grønlands-udvalg, som består af: Doris Jakobsen,
Hans Jakob Helms (som er rådgiver for Grønland), Mikkel Schiøler (som er Doris’ sekretær), N.P.
Agger (psykolog, tidligere i flere perioder i Grønland) Dorit Simonsen (hospicechef på Hospice
Djursland), Susanne Hogrefe (tidl. formand for støtteforeningen for Hospice Djursland), Helge
Bønløkke (læge, tidligere i Grønland), Aviaja Olsen (arkitekt, initiativtager til støtteforening for
hospice i Grønland), Aksel Wehner (næstfmd. HFD) og Tove Videbæk (landsformand HFD).
Det palliative Femkløver – ”De Fem”.
Femkløveret eksisterer for så vidt ikke længere, men der holdes stadig møder imellem parter, som er
involveret i det palliative område. Således var der møde i 2012, og i 2013 er der allerede aftalt et nyt
møde i maj. Flere tidligere deltagere i femkløveret ser et stort behov for at fortsætte det gode
samarbejde til gavn for mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende i Danmark.
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Palliativt Videncenter – Det gode Hospice - Arkitektur og lindring.
Palliativt Videncenter er kommet på finansloven, og i løbet af 2013 skal centeret flytte til SDU, altså
Sydjysk Universitets lokaliteter i København, altså blot til en anden adresse i Kbh.
HFD’s landsformand var på vegne af ”De 5” medlem af bestyrelsen for Palliativt Videncenter.
Endvidere var landsformanden med i styregruppen for ”Det gode hospice” og er nu gået videre som
medlem af styregruppen for ”Arkitektur og Lindring”, som er afløser for ”Det gode hospice”. Det nye
initiativ arbejder videre med ideer / forskning vedr. fysiske rammer i forhold til den palliative indsats.
Således var der allerede d. 16. januar en konference for bl.a. arkitekter, fagpersonale og hospicer. Og d.
31. januar 2013 arrangeredes en workshop, hvori deltog mange arkitekter, som arbejder med sygehusog andre projekter mhp. helbredelse og/eller lindring. HFD deltog i begge arrangementer. I den seneste
med en stand med diverse HFD-materiale.
DMCG-PAL, Danske Multidiciplinære Cancer Grupper – Palliativ enhed.
HFD er fortsat med i arbejdet med DMCG-en, både i styregruppen og i brugerpanelet vedr. patienter og
pårørende. For HFD deltager HFD's næstformand, Aksel Wehner, og bestyrelsesmedlem Marius Jensen
i dette arbejde.
I januar 2013 offentliggjorde overlæge og forsker Mogens Grønvold den første rapport fra den
palliative database, som viste, at 20% af alle mennesker med livstruende sygdomme, som var blevet
visiteret til palliativ indsats (enten hos Palliative teams eller til hospice) ikke nåede at få den, inden de
døde. Det skyldtes at der ikke var ressourcer eller plads til dem. Det er ca. 2.000 mennesker med
livstruende sygdomme, som havde behov for lindring, men som ikke nåede at få den.
Medier, nyheder, hjemmeside m.v.
På HFD’s hjemmeside bliver der hver uge lagt 3-5 små nyheder, og hver måned skrives der en artikel
om et hospice-relevant emne. Ansvaret for dette ligger hos HFD’s journalist, Svend Løbner.
Således har HFD siden årsmødet i 2012 udsendt artikler om at hjælpe efterladte, om aktiv dødshjælp,
om frivilligarbejdet og frivillighåndbogen, om hospicer igennem 20 år i Danmark, om behovet for
hospice i Grønland, om en ny CD med tekster og sange af døende og pårørende, om sygeplejerådets
udmelding om det positive ved hospice, om de nye hospicer og om daghospice, som giver bedre
mulighed for at dø i eget hjem.
I øvrigt har der i 2012-2013 været rigtig meget i medierne om hospicer og om antallet af hospicepladser i Danmark. Mange af disse indlæg kan ses på HFD’s hjemmeside: www.hospiceforum.dk.
I øvrigt skal HFD’s hjemmeside fornyes og opdateres. Den skal fremover se helt anderledes ud.
Ligeledes skal HFD have en facebook-profil, og der skal laves en ny folder, som man kan have i tasken
til orientering for mennesker, som er interesseret i hospice-sagen.
Hospice på Bornholm.
I flere år har støttegruppen for hospice på Bornholm arbejdet aktivt og dygtigt, men det er en sej kamp
de er udsat for, idet befolkningstallet på Bornholm ikke er 50.000, og der derfor ikke er økonomisk
baggrund for at etablere et hospice med 12 pladser. Der er arbejdet med forskellige modeller i
støtteforeningen, i regionsrådet og på sygehuset i Rønne.
HFD har besluttet at støtte op om støtteforeningen på Bornholm, bl.a. ved at deltage i Folkemødet på
Bornholm med en stand og afholdelse af debatmøder. Georg Julin, som er kendt fra DR og bor på
Bornholm, har tilbudt at lede disse debatter.
Samtidig med at der er arbejdet med dette, har HFD fået et tilbud om at overtage en grund, som evt.
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ville kunne bruges til et hospice på Bornholm. Denne sag arbejdes der videre med hen over året.
4. PROBLEM-OMRÅDER, SOM HFD HAR ARBEJDET MED I ÅRETS LØB.
Skattefradrag for gaver, givet til støtteforeninger.
Hospice Forum Danmark er godkendt til at modtage gaver, der giver donoren fradrag på selvangivelsen
efter Ligningsloven. Ordningen gælder også for de støtteforeninger, som har ønsket det, og som er
medlem af HFD og har justeret deres vedtægter i årets løb i samarbejde med advokat Bent Hejbøl
Jensen, som også er bestyrelsesmedlem i HFD.
Der er nu 15 støtteforeninger med i ordningen. Og disse støtteforeninger kan så tilbyde deres donorer
skattefradrag for alle gaver op til 14.500 kr.
Hele processen med dette sker under venlig rådgivning og støtte fra dels advokat Bent Hejbøl (Esbjerg)
og dels fra Niels Rovsing, Hospice Djursland støtteforening. Vi er meget taknemmelige til begge for
deres store og frivillige arbejde med denne sag. Hvis nogen har spørgsmål i forbindelse med denne
ordning, er både Bent Hejbøl og Niels Rovsing villige til at give gode råd.
Hindringer for frivilliges indsats på hospicer m.v.
Tidligere har HFD haft kontakt med fagforeninger omkring sager med frivillige, som blev truet med at
de ville blive trukket i efterløn eller dagpenge, hvis de gjorde en frivillig indsats på et hospice.
I 2012-13 har vi ikke haft henvendelser vedr. dette problem.
Betaling for transport til og fra hospicer.
Hospicechef Birgitte Bülow, som er medlem af HFD’s bestyrelse, har gjort os opmærksom på, at der er
problemer med betaling for syge menneskers transport til og fra hospicer.
Plejeorlov.
Ligeledes er vi blevet gjort opmærksom på, at der er problemer med, at pårørende får frataget deres
plejeorlov, når deres pårørende indlægges på hospice.
Disse problemer arbejdes der med i øjeblikket, således at vi forhåbentlig i løbet af 2013 kan henvende
os til politikerne og bede dem kigge på reglerne vedr. disse sager, da disse problemer kan være
uoverskuelige for mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende.
Betaling til KODA i forbindelse med afholdelse af koncerter m.v.
Landsformanden har haft møder med KODA og har drøftet sagen med Hans Dal, som tidligere har
været meget involveret i arbejdet med KODA:
Reglerne er, at der altid skal betales et beløb til KODA, når der afholdes koncerter (både store og små),
også selv om kunstnerne medvirker gratis.
I det forløbne år har vi fra HFD forespurgt alle hospicer vedr. koncerter og andre arrangementer, hvor
kunstnere medvirker. Flere steder er man ikke vidende om, at der skal betales KODA-afgifter, og andre
steder betaler man ifølge reglerne. For at få dette område lovliggjort for alle hospicer og lette arbejdet
for medlemmerne af HFD har vi drøftet en evt. model med KODA. Modellen kunne være, at HFD
årligt betaler et beløb, som dækker alle hospicer og støtteforeningers arrangementer og koncerter i det
pågældende år i forhold til KODA. Der er endnu ikke kommet en konklusion på sagen. Når aftalen med
KODA er indgået, vil vi naturligvis orientere om den.
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5. NYHEDER PÅ HOSPICE-OMRÅDET.
Hospice-pladser.
Vi har nu 18 hospicer i Danmark, og i løbet af 2014 vil det samlede antal hospicepladser nå op på 250.
Tallet for det nødvendige antal hospicepladser i Danmark er ifølge international målestok 257. Men hvis der skal være plads til mennesker med andre livstruende sygdomme end kræft - det kan f.eks. være
alvorlige lunge- og hjertesygdomme - så siger den internationale målestok, at vi skal have mellem 450
og 500 hospicepladser i Danmark. Dvs. at vi stadig er langt fra målet.
Samtidig er vi klar over, at der i korte perioder kan være tomme sengepladser på nogle hospicer. Især i
Jylland. I Hovedstaden og på Sjælland er der stadig stort pres på hospice-pladser. Men evt. tomme
hospicepladser kan hænge sammen med sen 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.
Region Nordjylland regner med indflytning i et hospice i Frederikshavn i 2013-2014. Her får man 9
pladser, mens der på KamillianerGårdens Hospice i Aalborg bliver udvidet med 3 pladser.
I Region Hovedstaden vil Hospice Arresødal få yderligere 4 pladser. De skal indvies allerede i juni.
Diakonissestiftelsens Hospice bygges helt om.
I Region Sjælland vil Svanevig Hospice få 2 nye pladser, og Hospice Sjælland vil få 4 nye pladser.
Region Midt har fået tildelt 9 ekstra pladser. Pt. arbejdes der med planer om et nyt hospice med 9
pladser i Brædstrup.
Hospice Søholm i Århus har fået et helt nyt hus at være i – lige ved siden af det gamle. Det blev indviet
medio september 2012. Landsformanden deltog i indvielsen.
I Region Syd skal Skt. Maria Hospice i Vejle flytte fra bygningerne inde midt i Vejle ud til et
nybyggeri uden for byen i Danmarks Radios tidligere bygninger, som er købt af Kirkbifonden.
Ligeledes i Region Syd er Hospice Sydfyn blevet indviet den 12. okt. 2012. Landsformanden deltog, og
regionsrådsformand Carl Holst holdt indvielsestalen.
Andre, som er interesseret i at etablere hospicer.
Siden sidste årsmøde er vi blevet kontaktet af flere, fra forskellige steder i Danmark, som er interesseret
i at etablere et hospice på en grund eller i en bygning, som de selv ejer. Det er både på Fyn, i
Hovedstadsområdet og i Nordsjælland. Vi forsøger at give råd og vejledning på sidelinjen, men det
springende punkt her er driftsoverenskomster med regionen, som er hele grundlaget for den
økonomiske drift i det daglige for et hospice.
6. FORENINGEN HOSPICE FORUM DANMARK – BESTYRELSE OG UDVALG:
Bestyrelsen og dens arbejde.
Det store og voksende arbejde, som HFD er involveret i, kan kun lade sig gøre pga en engageret,
frivillig og ulønnet bestyrelse, samt sekretariatschef, webmaster m.fl. som er ivrige efter at gøre en
forskel for mennesker med livstruende sygdomme i Danmark og deres pårørende.
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HFD's bestyrelse består til og med d.d. af følgende personer:
- Aksel Wehner, Århus, næstformand (bestyrelsesmedlem i KamillianerGårdens Hospice,
Ålborg)
- Christian Bendixen, Esbjerg, webmaster (bestyrelsesmedlem i støtteforeningen for Sydvestjysk
Hospice, Esbjerg)
- Anne Marie Bønløkke Larsen, Horsens, fmd. frivillighedsudvalget (fmd. f. Sct. Maria
Hospice Støtteforening i Vejle)
- BirgitteBülow (Hospicechef på Svanevig Hospice, Bandholm, Lolland-Falster)
- Bent Hejbøl, Esbjerg, juridisk rådgiver (bestyrelsesmedlem i støtteforeningen for Sydvestjysk
Hospice. Esbjerg)
- Marius Jensen, Fredensborg, økonomisk rådgiver (bestyrelsesmedlem i støtteforeningen og i
hospicebestyrelsen for Arresødal Hospice, Frederiksværk)
- Landsformand Tove Videbæk (Brande).
Både fagligt, geografisk mv. dækker bestyrelsen ret bredt hele landet og medlemsskaren.
Bestyrelsesmøder mv.
Vi har haft seks bestyrelsesmøder, hvoraf tre blev afholdt på hospicer forskellige steder i landet, nemlig
på Svanevig Hospice på Lolland-Falster, Hospice Djursland og på Arresødal i Nordsjælland.
Endvidere har vi haft to forretningsudvalgsmøder og et andet arbejdsmøde.
Derudover er der holdt møder i frivillighedsudvalg, PR-udvalg, Grønlandsudvalg m.v.
Statsautoriseret revisor Tom Eriksen har været til stor hjælp for os vedr. regnskaber, og Niels Rovsing
fra Hospice Djurslands Støtteforening har taget hånd om hele arbejdet vedr. SKAT og fradrag for
gaver. En stor tak til jer alle. Uden jer kunne det vidtforgrenede arbejde i HFD slet ikke lade sig gøre.
Diverse udvalg.
For bedre at kunne nå rundt om alle de arbejdsområder, som HFD efterhånden er involveret i, har vi en
række udvalg, som f.eks.: forretningsudvalg, fundraising-udvalg, frivillighedsudvalg, PR- og
informationsudvalg, jura-udvalg og økonomiudvalg.
Da arbejdet i HFD imidlertid stadig udvikler sig og vokser, har vi været nødt til at tænke i at etablere
yderligere udvalg. Således er Grønlands-udvalget allerede omtalt.
Endvidere er der planer om at etablere et udvalg vedr. implementering af hospice-filosofien på
plejecentre og i hjemmeplejen. Dette udvalg vil hospicechef Birgitte Bülow stå for. Ligesom i
Grønlandsudvalget vil vi tage interesserede og kompetente mennesker i området, som ikke er med i
HFD’s bestyrelse, med i diverse udvalg, således at vi kan nå længere ud. Blot skal der i alle udvalg
være minimum en person fra HFD’s bestyrelse.
Af andre udvalg, som bestyrelsen har taget beslutning om, er et udvalg vedr. børnehospice. Der har
været talt meget om børnehospicer, og der er dannet en børnehospiceforening, samtidig med at vi har
fået henvendelse fra mennesker, som er interesseret i at etablere et børne- og familiehospice. Derfor er
der behov for at få undersøgt behovet for børnehospice i Danmark. Vi har kontaktet Børnehospiceforeningen og bedt en person derfra gå ind i dette udvalg. Foreningen har meldt tilbage, at man gerne
vil deltage i udvalgets arbejde, men desværre ikke havde mulighed for at deltage i årsmødet.
Endelig er der drøftet oprettelse af et udvalg vedr. daghospice. Altså et udvalg, som skal / kan arbejde
videre med projektbeskrivelsen fra Hospice Djursland vedr. oprettelse af et daghospice eller et
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palliativt dagtilbud til alvorligt syge, som ligger hjemme i et givet lokal-område. Hospicechef Dorit
Simonsen, Susanne Hogrefe og HFD’s landsformand har haft møde og arbejder videre med sagen.
Medlemstal.
Siden årsmødet 2012 har 2 nye hospicer meldt sig ind i HFD. Det er Hospice Brædstrup og Hospice
Sydfyn i Svendborg.
Derudover er der 2 støtteforeninger, der er overgået til passivt medlemskab, det er støtteforeningen for
Østjylland og støtteforeningen for hospice Mariagerfjord. Støtteforeningen for hospice i Odder er
lukket ned, idet man ikke regner med her at få etableret et hospice.
Vi har nu 11.536 aktive medlemmer.
7. ØVRIGE OPGAVER I 2013:
Daghospice-konceptet.
Flere hospicer vil gerne have daghospice tilknyttet. I flere andre lande har man daghospicer, hvor
mennesker med livstruende sygdomme, kan komme en eller flere gange om ugen og få tjekket medicin,
få massage eller andet, som kan være nødvendigt, men det kan også bare være for at få socialt samvær.
Dette kunne kaldes en slags "ambulant hospice". Arbejdet med og for dette koncept er tidligere nævnt.
Antallet af hospice-pladser i Danmark.
Ifølge tal fra EAPC (European Association of Palliative Care) lyder det, at hvis der skal være plads til
borgere med andre livstruende sygdomme end kræft, så skal man have 80-90 hospicesenge pr. 1 mio.
indbyggere, hvilket i Danmark vil sige 450-500 hospicesenge. Derfor må vi også fortsat arbejde med at
udvide antallet af hospicepladser i Danmark.
Palliativ indsats i kommunerne og vågetjeneste.
I forbindelse med vore frivillig-projekter (både det nordiske for frivilligkoordinatorer og det danske for
frivillige) skal vi sikre, at der i fremtiden kan være frivillige, som ud fra hospicer eller i samarbejde
med hospicer, kan gå ud i hjemmene og yde en frivillig indsats over for evt. patienter, som der ikke er
plads til på hospice, eller patienter, som for en tid er udskrevet fra hospice. Denne indsats søger vi
gennemført i godt samarbejde med andre organisationer, som allerede har velfungerende vågetjenester.
I denne forbindelse vil frivillighåndbogen være et godt redskab.
Følge udviklingen og søge indflydelse.
Også i det kommende år vil HFD følge udviklingen og søge indflydelse på den samlede palliative
(lindrende) indsats i Danmark. Det vil vi gøre på alle de 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.
Fremtiden
Som I kan se, regner vi også med, at der i det kommende år vil være rigeligt at tage fat på! Og hvis I
har gode ideer, råd og vejledning, er I altid meget velkomne til at henvende jer til os.
Visionen for alt arbejde i Hospice Forum Danmark regi er stadig den samme som den var for Dame
Cicely Saunders på St. Christopher’s Hospice, nemlig: ”Alle døende og deres pårørende skal have
adgang til den rette omsorg og støtte, når de har behov for det, uanset hvor de befinder sig, og
hvem de er.”
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8. AFSLUTNING.
Tak til alle for jeres fantastiske og uegennyttige indsats i det daglige – til gavn for mennesker med
livstruende sygdomme - og deres pårørende i Danmark.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsens beretning v. landsformand Tove Videbæk, 21.04.2011, www.hospiceforum.dk
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