Velkommen til

GENERALFORSAMLING
OG ÅRSMØDE 2020
Hospice Forum Danmark indbyder hermed til årsmøde med generalforsamling.

TID OG STED:
LØRDAG D. 18. APRIL 2020
KL. 09:00 - 16:00
Trinity Hotel og Konference Center,
Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

TILMELDING:
Bindende tilmelding sker elektronisk på siden:

www.hospiceforum.dk/tilmeldingaarsmoede
Senest torsdag d. 5. marts 2020 kl. 12:00.

DELTAGERBETALING:
Pris for medlemmer 450 kr. hvad enten man deltager i hele
dagen eller kun i årsmødet.
Pris for ikke-medlemmer 550 kr. for deltagelse i årsmødet.
Ved tilmelding efter fristen lægges 100 kr. på deltagerprisen.
Betaling sker efter modtagelse af faktura fra kassereren.
Efter tilmeldingsfristen kan deltagerbetaling ikke refunderes.

DAGENS PROGRAM:
09:00 - 09:30

Registrering & kaffe m. brød

09:30 - 11:15

Ordinær generalforsamling

11:30 - 12:15

Overrækkelse af Ildsjælepriser

12:15 - 13:15

Frokost

13:15 - 14:30

”Hospiceindsats og frivillighed i
eget hjem” del 1

14:30 - 15:00

Eftermiddagskaffe

15:00 - 15:45

”Hospiceindsats og frivillighed i
eget hjem” del2

15:45 - 16:00

Afrunding v. landsformanden

”HOSPICEINDSATS OG FRIVILLIGHED I EGET HJEM”
v. Det udgående Hospiceteam på Sankt
Lukas Stiftelsens Hospice

Fire af Danmarks
hospicer har udover sengepladser
også et udgående
team tilknyttet.
Med indsats til
alvorligt syge
og døende i eget
hjem og deres
pårørende. Andre
steder i landet er der også talt om at gå den vej.
Hospiceindsats og hospicefrivillige i eget hjem har
vist sig meget meningsfuldt og til stor gavn.
Men hvordan bedriver man lindrende behandling
og åndelig omsorg på afstand? Og hvordan er det
at være hospicefrivillig hjemme hos patienten?
Hvordan sikrer man, at hjemmet ikke bliver som
en hospitalsstue eller en banegård med mennesker ind og ud?
Personale og en frivillig fra udgående hospiceteams fortæller om indsatsen og kontakten til
patient og pårørende – og om alle de ting der fylder
i den periode, der ofte ligger forud for en indlæggelse: Opgivelse af job, forsørgelse, forsikringer,
testamente, muligheder for plejeorlov, støtte til
nedslidte pårørende, dine/mine/fælles børn osv.
Læs mere om oplægsholderne på
www.hospiceforum.dk/aarsmoede2020

HOSPICE FORUM DANMARKS ILDSJÆLEPRISER
I forbindelse med årsmødet vil Hospice Forum Danmark i år uddele tre ildsjælepriser til nogle af de mange ildsjæle, der
med deres utrættelige indsats gør en forskel på hospice og i det palliative felt i det hele taget.
Alle har mulighed for at indstille til priserne og dermed hjælpe Hospice Forum Danmarks bestyrelse med at finde de tre
ildsjæle, der skal anerkendes med årets priser.
Læs mere om kriterierne for de tre priser og om, hvordan man indstiller på www.hospiceforum.dk/aarsmoede2020

Giv livskvalitet i den sidste tid

