Hospice Forum Danmark
Bestyrelsen

Generalforsamling i Hospice Forum Danmark, lørdag d. 25. april 2015.
Bestyrelsens beretning v/ landsformand Tove Videbæk
Indledning:
Tusind tak til alle for godt samarbejde i 2014-2015. En speciel tak til HFD’s bestyrelse for samarbejdet
i året, som er gået. Vi har igen haft et travlt og godt år for Hospice Forum Danmark.
Sammen - og i fællesskab - gør vi i Hospice Forum Danmark en forskel for mennesker med livstruende
sygdomme og deres pårørende i Danmark.
1. AKTIVITETER SIDEN ÅRSMØDET 2014.
Kurser og seminarer:
Lørdag d. 4. oktober 2014 - Seminar for frivillige i Bygningen i Vejle
Frivillighedsseminaret for frivillige og frivilligkoordinatorer i hele Danmark var også i 2014 velbesøgt.
For frivillighedsudvalget har fokus i 2014 været på musik. Følgende er emner, som blev behandlet på
dette års frivillighedsseminar: Hvad er det musikken kan? Hvorfor bruges musik i terapi? Hvad er det,
den rører i os? Har musikken sit eget sprog? Har vi en musikalsk livshistorie? Kan jeg selv skabe
musik?
Til at præsentere disse spørgsmål var der to professionelle oplægsholdere, nemlig Signe Marie
Lindstrøm, som er musikterapeut på KamillianerGårdens Hospice i Aalborg og Hilde Skrudland, som er
musikterapeut på Hospice Djursland.
Derudover var der 2 workshops, hvor deltagerne skulle have fokus på selv at være aktive og tage imod
en musikoplevelse. Desuden skulle de behandle spørgsmålet om, hvordan man som frivillig kan ”være
i musikken” sammen med patienter og pårørende.
Det er Hospice Forum Danmarks frivillighedsudvalg ved Anne-Marie Bønløkke Larsen som formand, og
frivilligkoordinator Gunvor Dons (Vejle), der har ansvaret for disse vellykkede seminarer.
Frivillighedsudvalget består desforuden af Lotte Brøndum (Skive) og bestyrelsesmedlem i HFD,
Christian Bendixen (Esbjerg). Vi skylder dem alle en stor tak for deres kæmpe indsats.
Der er et stærkt ønske om, at HFD fortsat skal arrangere frivilligseminarer, så de frivillige kan mødes
på landsplan og få 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
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ser den frivillige indsats som en vigtig del af vores eksistensberettigelse.
I HFD prioriterer vi de frivillige meget højt. I vores drøm fremover er der bl.a. også forskellige nye
frivillig-uddannelsesprojekter, som kan afløse det nordiske projekt for frivillig-koordinatorer.
Søndag d. 4. maj – mandag d. 5. maj 2014, Kursus for koordinatorer på Houens Odde.
Dette kursus for frivilligkoordinatorer var velbesøgt og en succes. På kurset var der både tid til
erfaringsudveksling og socialt samvær samt naturligvis til indlæg fra professionelle, som havde noget
vigtigt at give til frivilligkoordinatorerne. Det var i denne omgang Signe Marie Lindstrøm,
musikterapeut på KamillianerGårdens Hospice, som havde emnet ”Berøring med toner – Musikterapi
for døende og deres familier”. Ligeledes var der workshops med emnet: ”Oplevelse af grundteknikker
på egen krop: guidet kropsafspænding og musiklytning”.
Endvidere underviste Leif Rasmussen, som er musikterapeut på Sct. Maria Hospice i Vejle om emnet:
”En guidet proces hvor det personlige udtryk, følelser, erindringer får plads”.
Endelig var der undervisning ved Christine Revsbeck, som er ph.d. studerende fra RUC om emnet ”De
unge frivillige”.
HFD vil gerne fortsat være med til at støtte frivilligkoordinatorerne i deres arbejde med at videreudvikle den frivillige indsats. Pt. Arbejder HFD og frivillighedsudvalget med et forslag til et
FrivilligAkademi. Det bliver en meget spændende opgave, som I vil høre mere om fremover.
Foredrag og debatter:
Hospice Forum Danmarks formål er fortsat bl.a. ”at udbrede kendskabet til hospice-tanken og at
forbedre vilkårene i Danmark for mennesker med livstruende sygdomme samt deres pårørende.”
Derfor ser vi foredrag og anden ekstern virksomhed som en meget vigtig del af HFD’s virksomhed.
13. januar 2014 –
30. januar 2014 –
6. marts 2014 –
15. april 2014 –
23. april 2014 –

Deltagelse i konference på Rådhuset i Aarhus om aktiv dødshjælp
Hospice Østjylland. Indlæg om ”Håb og forventninger til fremtidens hospice”.
Foreningen for Palliativ Indsats’ konference om Børnehospice eller børnepalliation.
Deltagelse i konference om prioritering i sundhedsvæsenet – på Vejle Sygehus.
Palliationskonference i Århus v. organisationen FYI (For Your Information)

2. ANDRE AKTIVITETER OG OPGAVER I 2014-2015.
Hospice Forum Grønland.
Vi har nu i et par år haft kontakt med Aviaja Olsen i NUUK (Godthåb), Grønland, som har bedt os om
hjælp til at etablere hospice i Grønland. Vi har haft møder med det grønlandske folketingsmedlem
Doris Jakobsen, som i mellemtiden er blevet sundhedsminister i Grønland.
Vi ved, at ”Hospice i Grønland” skal være et grønlandsk projekt og ikke et dansk kopi-projekt.
I årenes løb 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),
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Susanne Hogrefe (tidl. formand for støtteforeningen for Hospice Djursland), Aviaja Olsen (arkitekt,
initiativtager til støtteforening for hospice i Grønland) og Tove Videbæk (landsformand HFD).
Aviaja Olsen har fået etableret en styregruppe / støtteforening med 600 medlemmer og er i fuld gang
med at forberede diverse møder med borgere og fagpersoner i Grønland. Så sagen kører stille og
roligt. Og Doris Jakobsen arbejder med sagen politisk i Grønland.
Palliativt Videncenter – Det gode Hospice - Arkitektur og lindring.
Palliativt Videncenter er nu helt konkret flyttet til SDU (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 var ligeledes medlem af
styregruppen for ”Arkitektur og Lindring”.
Det nye initiativ arbejder videre med ideer / forskning vedr. fysiske rammer i forhold til den palliative
indsats.
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 landsformand Tove Videbæk i bestyrelsen, og bestyrelsesmedlem
Marius Jensen deltager i brugerpanelet vedr. patienter og pårørende.
Tove Videbæk har deltaget i bestyrelsesmøder i DMCG-Pal i 2014, og der er god gang i arbejdet med
retningslinjer for den palliative indsats på flere områder. Der gøres et godt og solidt arbejde i DMCGPAL, som ledes af overlæge Henrik Larsen.
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.
I 2014 er der lagt 134 nyheder ud på hjemmesiden og ca. 25 artikler.
I øvrigt har der i 2014-2015 igen 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.
HFD’s hjemmeside er blevet fornyet og opdateret. Hvis I ser informationer, som ikke er opdateret, er I
meget velkomne til at kontakte Christian Bendixen på e-mail. webmaster@hospiceforum.dk.
Ligeledes har HFD fået en Facebook side, og der er lavet flere nye foldere, som man kan have i tasken
til orientering for mennesker, som er interesseret i hospice-sagen.
Hospice på Bornholm.
11. – 14. juni 2014 deltog HFD i Folkemødet 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 støttede op om støtteforeningen på Bornholm, bl.a. ved igen at deltage i Folkemødet på
Bornholm med en stand og afholdelse af debatmøder. I 2014 havde vi den store fornøjelse og glæde,
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at 7 personer fra Hospice Vendsyssel deltog i Folkemødet og hjalp os både med at bemande standen,
tale med mennesker, lave konkurrence, få underskrifter og meget mere. Vi er dem meget
taknemmelige for denne hjælp og håber, at personale og/eller frivillige fra andre hospicer kunne få
lyst til at deltage på samme måde.
Forarbejde for børnehospice i Danmark
I et par år har HFD ved landsformanden ledet en styregruppe vedr. palliation til børn og unge i
Danmark. I denne gruppe deltager en sygeplejerske fra Rigshospitalets palliative afdeling, en
børnesygeplejerske fra Skejby, en psykolog fra Rigshospitalet, en forsker fra PAVI og Tove Videbæk. I
denne gruppe og i HFD’s bestyrelse besluttedes det at afholde et seminar for 30 faglige
nøglepersoner, som enten arbejder med børn eller palliation i sundhedsvæsenet. Vi arbejdede med
sagen hen over sommerferien 2014, og d. 29. oktober 2014 afholdt vi så konferencen om palliation til
børn og unge i Danmark. HFD var vært for konferencen, som blev afholdt i Regionshuset i Vejle. De 30
deltagere var udpeget af deres faglige selskaber. Oplægsholdere var læger og sygeplejersker, som til
daglig har problematikken med meget syge børn og deres pårørende inde på livet i deres arbejde.
Ligeledes deltog en familie, som har et meget sygt barn, og de fortalte om deres oplevelser med
mangel på hjælp i det daglige. Dette indlæg var en øjenåbner især for mange deltagende fagpersoner.
Det var et meget nyttigt seminar, og deltagerne bad os afholde flere af den slags. Derfor afholder vi i
2015 igen et sådant seminar for lidt flere nøglepersoner.
For at få et indtryk af, hvordan et børnehospice fungerer, rejste Tove Videbæk og journalist Svend
Løbner til Hamborg en dag i november 2014 for at besøge Kinderhospitz Sternenbrücke. Det var et
meget lærerigt besøg og gav os et indtryk af, hvad der er muligt, og hvad der kan og skal gøres på et
børnehospice.
Jeg kan tilføje, at rigtig mange mennesker overalt i Danmark er interesseret i at etablere et
børnehospice. Vi fortæller dem, hvad der kræves, og at lovgivningen er nødt til at være på plads for at
der kan gives driftstilskud til hver patient på et børnehospice. Vi ved dog, at der i efteråret 2015
tænkes åbnet 3-4 midlertidige børnehospicepladser på Sankt Lukas i Hellerup, og flere grupper i
Jylland er i gang med at etablere støtteforeninger for evt. etablering af et børnehospice. I Silkeborg er
en gruppe fra Lions Club Silkeborg Theodora helt konkret i gang med støtteforening m.v. og der har
været afholdt møde med Susanne Hogrefe for at få råd og vejledning vedr. denne sag.
Hospice Forum Norge
Landsformanden deltog d. 23. juni 2014 i et særdeles vigtigt og festligt møde i Wergelands Hus på
Eidsvoll, som er det gamle norske tingsted, hvor den norske grundlov blev underskrevet. Formand for
Hospice Forum Norge, Astrid Rønsen, havde bedt Tove Videbæk tale og fortælle om den danske
hospicelov, om hvordan det lykkedes at få den samt generelt om, hvordan hospice-området fungerer i
Danmark.
Den norske sundhedsminister, Bent Høie, skulle også holde en tale. Han var tydeligt imponeret over
den danske hospice-lovgivning og præciserede, at Helse- og Omsorgsdepartementet havde igangsat
en vidensindsamling af, hvordan palliative tilbud ser ud i Norge i dag. ”Behovene ved livets afslutning
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er forskellige og vi behøver en mangfoldighed af tilbud. Hospice er en naturlig del av dette”, sagde
han. Og han sluttede med at sige, at ”vi har brug for hospice i Norge”.
Det faldt helt i tråd med formand for Hospice Forum Norge, Astrid Rønsens indlæg. Hun pegede på, at
hospice netop er den brik, der mangler i det norske sundhedsvæsen, både hjemmehospice for de, der
vil dø hjemme, og selvstændige hospicer for de syge og deres pårørende.
Foretræde for sundhedsudvalget i Folketinget.
30. september 2014 havde HFD bedt om foretræde i Folketingets udvalg. Egentlig ville vi gerne have
haft møde med sundhedsminister Nick Hækkerup, men han havde for travlt til at holde møde om
hospice-sagen. I foretrædet havde Tove Videbæk følge af Camilla Lykke, som skulle sige noget om
børnehospice, og Doris Simonsen, hospicechef på Hospice Djursland, som skulle sige noget om
palliative dagtilbud. Tove Videbæk skulle nævne behovet for flere hospicepladser i Danmark.
Dette foretræde gik godt, og politikerne var interesserede. Men der skal arbejdes rigtig meget for og
med hvert af disse emner i den kommende tid.
3. NYHEDER PÅ HOSPICE-OMRÅDET.
Hospice-pladser.
Vi har nu 19 hospicer i Danmark, og i juni vil Hospice Gudenå blive indviet. Dermed har vi 250 indviede
hospice pladser i Danmark. Hvilket betyder, at vi nu har nået det mål, HFD oprindeligt har arbejdet
for. Men nye beregninger viser dog, at hvis der skal være plads til mennesker med andre livstruende
sygdomme end kræft – f.eks. alvorlige lunge- og hjertesygdomme, så er der brug for flere pladser. Det
tegner derfor til, at der i stedet for er brug for 450 – 500 hospicepladser fordelt over hele landet, så
der er fortsat meget at arbejde for i HFD.
Region Midtjylland
Der er igangværende drøftelser om børnehospice i regionen, og Gudenå Hospice med 9 sengepladser
er etableret og idriftsat, men indvies først i juni 2015.
Alle hospicer i regionen er blevet forpligtet til at spare et større beløb, fordi Gudenå Hospice blev
dyrere end ventet. Det endte forholdsvis godt, og alle hospicer klarede besparelsen. Men det er ikke
fair, at andre hospicer skal spare, fordi der kommer nye til. Det er ikke fair hverken for de nye eller de
gamle hospicer. Derfor må der fremadrettet forlods sikres tilstrækkelige midler til nye hospicer.
Region Syd
Efter at Sct. Maria Hospice Center i Vejle har fået helt nye bygninger i udkanten af Vejle, har man
ændret navn til Sct. Maria Hospice. Man arbejder ligeledes med en ny hjemmeside, ny beklædning og
nye identitets-bagdes til personalet.
Desuden kan såvel støtteforening som Sct. Maria Hospice fejre 20 års jubilæum - dels d. 1. august og
dels d. 5. november. Der arbejdes på en fælles aktivitet i den anledning, men større festivitas
udskydes til 25 års jubilæet.
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Hospice Sydvestjylland i Esbjerg bliver ombygget og udvidet, således at patientstuerne bliver større,
og der bliver bedre faciliteter til uddannelse af personale m.v. På Hospice Sydvestjylland underviser
man bl.a. personale fra plejecentre i Esbjerg og Varde kommuner.
Region Nordjylland
Kamillus Hjørrings og Kamillus Brønderslevs frivillige besøger rigtig mange mennesker med livstruende
sygdomme og pårørende i deres hjem. I 2014 aflagde Kamillus Hjørring alene 482 besøg. Ligeledes
afholdt Kamillus Hjørring kurser for de frivillige både fra Kamillus Hjørring og Kamillus Brønderslev
med professionelt fagpersonale som undervisere.
KamilianerGårdens Hospice i Aalborg har skiftet formand. Endvidere skal de nu udvide, idet de har
fået tildelt yderligere 3 hospicepladser. Endvidere er man i fuld gang med at skulle evaluere værdien
af at Palliativt Team og Hospice bor på samme adresse.
Region Sjælland
HFD har som et nyt initiativ afholdt fælles møde mellem HFD’s bestyrelse og støtteforeningsbestyrelserne i Region Sjælland i februar. Der blev taget godt imod det nye initiativ og mødet gav
anledning til en god og tæt dialog med støtteforeningerne om deres ønsker og forventninger til HFD.
Med 4 nye hospicepladser på Hospice Sjælland har regionen nu i alt 42 hospicepladser. De 3 hospicer i
regionen arbejder tæt sammen for at udnytte pladserne bedst muligt.
Region Hovedstaden
I region Hovedstaden er der et børnehospice på vej, idet man på Sankt Lukas Hospice i Hellerup i
efteråret 2015 vil åbne 3-4 midlertidige pladser.
Diakonissestiftelsen er i fuld gang med nybyggeri, så Diakonissestiftelsens Hospice får nye og moderne
lokaler til glæde for både patienter, pårørende og ansatte.
Arresødal Hospice fejrer 10 års jubilæum d. 6. november 2015.
Lars Abel, som er formand for Støtteforeningen for hospicer i Hovedstaden, har d. 21. april 2015 haft
møde med regionsrådsformanden i Region Hovedstaden vedr. hospicesituationen i
hovedstadsområdet.
Adskillige er interesseret i at etablere hospicer.
Siden sidste årsmøde er vi igen blevet kontaktet af en del mennesker, 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, i Jylland 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. HFD arbejder videre med sagen via
møder med politikerne på Christiansborg.
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4. 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.
Siden årsmødet i 2014 har bestyrelsen afholdt en strategikonference, hvor vi forsøgte at se både
bagud og fremad, således at vi ikke bare arbejder på samme sted og med samme opgaver ”som vi
plejer”. Marianne Hansen var vores dygtige ordstyrer og leder af strategikonferencen, hvor vi fik
gennemgået alle de opgaver, vi arbejder med, og hvordan vi fremadrettet skal kunne magte dem og
flere end dem.
Efter denne konference var vi alle klar over, at til det fremadrettede arbejde og de opgaver, som vi
påtager os som forening, er vi nødt til at have en fuldtids sekretariatsleder. Karen Andersen har været
til hjælp for os i nogle år, men hun havde ikke mulighed for at være fuldtids, idet hun har andre jobs
ved siden af. Vi spurgte derfor Marianne Hansen, som så dygtigt havde styret vores strategiseminar
og er helt på linje med formålet med og arbejdet i HFD, om hun kunne tænke sig at overtage posten
pr. 1. januar 2015. Og heldigvis for os, så både kunne og ville hun det. Derfor er vi også glade for at vi
kan præsentere vores nye sekretariatsleder på dette års generalforsamling.
HFD's bestyrelse består til og med d.d. af følgende personer:
- Erik Nedergaard, Rønde, næstformand (næstformand i støtteforeningen for Hospice Djursland)
- Christian Bendixen, Esbjerg, webmaster (bestyrelsesmedlem i støtteforeningen for Hospice
Sydvestjylland, Esbjerg)
- Anne Marie Bønløkke Larsen, Horsens, fmd. frivillighedsudvalget (fmd. f. Sct. Maria
Hospice Støtteforening i Vejle)
- Birgitte Bülow (Hospicechef på Svanevig Hospice, Bandholm, Lolland-Falster)
- Marius Jensen, Fredensborg, økonomisk rådgiver (bestyrelsesmedlem i støtteforeningen og i
hospicebestyrelsen for Arresødal Hospice, Frederiksværk)
- Gunvor Dons, Vejle, medlem af HFD’s frivillighedsudvalg (frivilligkoordinator på Sct. Maria
Hospice Center i Vejle)
- Tove Videbæk, landsformand.
- Bent Hejbøl, Esbjerg, juridisk rådgiver og tilforordnet til bestyrelsen (bestyrelsesmedlem i
støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland, Esbjerg)
Både fagligt, geografisk mv. dækker bestyrelsen ret bredt hele landet og medlemsskaren.
Bestyrelsesmøder mv.
Vi har haft 5 bestyrelsesmøder, hvoraf 2 blev afholdt på hospicer forskellige steder i landet, nemlig på
Hospice Djursland i november 2014 og Hospice Sjælland i februar 2015.
Endvidere har vi haft 1 forretningsudvalgsmøde og 2 arbejdsmøder samt en to-dages
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strategikonference.
Derudover er der holdt møder i frivillighedsudvalg, PR-udvalg, Grønlandsudvalg, udvalg vedr.
børnehospice 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, økonomiudvalg og senest udvalg vedr. aflastningspladser for familier
med børn med livstruende sygdomme + hospicepladser.
Birgitte Bülow har regelmæssig kontakt med plejecenter-området vedr. implementering af hospicefilosofien på plejecentre og i hjemmeplejen i kommunerne.
Endelig er der daghospice-sagen eller sagen vedr. palliative dagtilbud til hjemmeliggende patienter.
Hospicechef Dorit Simonsen, Susanne Hogrefe og HFD’s landsformand har haft møde og arbejder
videre med sagen.
Medlemstal.
Siden årsmødet 2014 har 1 ny støtteforening meldt sig ind i HFD. Det er Støtteforeningen for Hospice i
Midt, som er hjemmehørende i Viborg.
Vi har nu 12.589 aktive medlemmer.
5. ØVRIGE OPGAVER I 2014:
Daghospice-konceptet – eller Palliative Dagtilbud v. Hospicechef Dorit Simonsen
Flere hospicer vil gerne have daghospice tilknyttet. I en række andre lande har man daghospicer, hvor
mennesker med livstruende sygdomme kan komme en eller flere gange om ugen og få tjekket
medicin, få en samtale, 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. I forbindelse med den debat om ja eller
nej til indførelse af aktiv dødshjælp i Danmark har flere og flere debattører peget på manglen på
hospicepladser i Danmark. Derfor må vi også fortsat arbejde med at få udvidet antallet af
hospicepladser i Danmark. Landsformanden har haft møder med flere politikere i Folketinget, som er

8

Hospice Forum Danmark
Bestyrelsen
positive.
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 er frivillighåndbogen et godt redskab.
Aflastningssted for familier med børn med livstruende sygdomme + børnehospicepladser
Der har været talt meget om børnehospicer, og vi har fået henvendelse fra mennesker, som er
interesseret i at etablere et børne- og familiehospice.
HFD har holdt en del møder og seminarer om sagen og deltaget i konferencer. Vi har en
arbejdsgruppe, som arbejder med seminarer for nøglepersoner m.v. Vi arbejder stille og roligt videre
med sagen. Også med ideer og visioner om at give mulighed for, at fagpersoner skal kunne rejse til
børnehospicer i udlandet for at lære af dem og hente viden og erfaringer med hjem til børnehospicer i
Danmark.
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 via møder, foredrag, debatter, indlæg i medier,
facebook, konferencer, seminarer, deltagelse i diverse arrangementer m.v. både via forskellige
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 til os, 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.”
6. 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, 25. april 2015, www.hospiceforum.dk

9

