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Indledning
Det har helt igennem været et bemærkelsesværdigt år,
hvis vi forsøger at holde den optimistiske tone. Intet
er gået som forventet, og vi kan vel roligt sige, at hele
verden er ved at slå en kolbøtte.
De store udfordringer kom til os med coronakrisen.
Alene det at få afviklet årsmøde og generalforsamling
blev en udfordring. Nedlukning og forsamlingsforbud
har sat sine begrænsninger. Rigtig meget er blevet aflyst, men vi valgte godt nok sent på året at gennemføre
generalforsamlingen virtuelt. Det blev en dialogbaseret beretning transmitteret på Facebook, der samlede
op til 36 deltagere. I mangel af bedre lod det sig gøre,
og der kom faktisk positivt respons lige fra bemærkninger til formandens skjorte, som åbenbart skal have
en anden farve ved kommende livepræsentationer, til
det mere dybsindige indhold.
Om ikke andet fik vi i 2020 øvet os i at holde digitale
møder. Vi havde i FU øvet os inden, da vores geografi
gjorde det attraktivt. Vi har sparet megen tid på landevejene og begrænset rejseudgifterne. Når man kender
hinanden godt, så kan det gå. Men nogle møder og
specielle emner kræver nærhed og et rum, som ikke
kan skabes virtuelt. Derfor er der emner, vi er nødsaget til at skyde foran os.

mer Foreningen har sagt fra, og jeg har bakket dem op
på de sociale medier.
Aldrig har det været mere relevant at tage samtalen
omkring døden. Coronavirus har vist os, at en livstruende sygdom på meget kort sigt kan udvikle sig, så
det bliver umuligt. Lagt i respirator og isoleret fra de
nærmeste pårørende ligger man i en ubærlig situation
for både patient og pårørende. At man så valgte også at
hjemsende hospitalspræsterne er næsten utilgiveligt
i en situation, hvor der var allermest brug for dem. Det
håber vi ikke må gentage sig.
Netop det at tage samtalen, har vi i årets løb haft held
af at sætte på dagsorden. Et vigtigt samarbejde med
overlæge Ove Gaardboe, specialkonsulent i Foreningen for Patientsikkerhed, har bragt et debatindlæg i
Kristeligt Dagblad. Det er blevet bemærket i palliative
kredse. Gaardboes pointe er, at blokeringen i forhold til
samtalen ofte er langt større blandt læger end blandt
patienter og pårørende. Det er noget, vi bør følge op og
handle på, når der bliver skabt plads fagligt og politisk.
På den politiske front må vi desværre konstatere, at
Christiansborg også er lukket ned mentalt. Det handler om krisestyring og et manglende overblik over den
økonomiske udfordring, coronakrisen giver os. Vi har
forsøgt os i det små, men ingen har overskud til at
bearbejde visionære tanker.
Dog skete der noget helt afgørende i august 2020. Rigsrevisionen kom med en skarp kritik af regionernes
forvaltning af den specialiserede palliation. Hospice er
en helt central del af den specialiserede palliation og
fylder således rigtigt meget. I rapporten påpeges som
det vigtigste, at der er alt for lang ventetid på indlæggelse på hospice. Der er en stor social og geografisk
ulighed i forhold til hospice, og der er specielt en stor
udforing for nogle patientgrupper, som er stærkt begrænsede i et relevant palliativt tilbud.

Et kig ind i et af bestyrelsens online møder

Nedlukningen i samfundet har ramt hospicetanken rigtig hårdt. Det har givet nye udfordringer ikke
mindst på landets intensivafdelinger, hvor nærhed og
omsorg ikke mindst i relation til pårørende er ofret for
den generelle folkesundhed. Ældre Sagen og Alzhei-

2

Dette er ikke overraskende for os, da vi ved, at omkring
94 pct. af de indlagte på hospice, er kræftpatienter. Vi
har tilladt os at skive til Danske Regioners bestyrelse
med forslag til konkrete områder, hvor man kan gøre
en forskel. Områder der skal udforskes mere, fordi vi
simpelthen ikke ved, hvad der reelt sker med de borgere, der ikke får det tilbud, de fortjener og har ret til.
Det giver os også anledning til et nærmere samarbejde
med de patientorganisationer, som i denne sammenhæng tydeligvis kommer i klemme.
Kræftens Bekæmpelse bød også ind med et fantastisk
godt seminar omkring palliation først på året. Det var
meget vellykket og efterfølgende havde vi et møde
med KB på formandsniveau. Meget glædeligt, at KB i
den grad har taget den palliative dagsorden til sig, og

i det store billede er det en meget væsentlig samarbejdspartner.
Også Hospicelederforeningen har vi fået et mere formaliseret samarbejde med. Egentligt var jeg inviteret
til at give et oplæg på deres årlige seminar, men som
alt andet i 2020 blev det aflyst. I stedet afholdt jeg et
lille møde med bestyrelsen i Hospicelederforeningen,
hvor vores sekretariat også deltog.
Vores regnskabsmedarbejder Birgit gik på pension i
marts 2020. På grund af de generelle nedlukninger og
aflysninger af vores fysiske aktiviteter, besluttede vi
ikke at genbesætte stillingen. Christian har taget en
ekstra tørn med bogføringen. Vi har samtidig opsagt
vores legemål, da Marianne under nedlukningen
alligevel har arbejdet hjemmefra. Om den situation
er holdbar i længden, får vi se, men vi vurderer i den
givne situation, at vi hermed står bedst muligt rustet,
når samfundet igen normaliserer sig.

Bestyrelsen 2020/21
• Olav Nørgaard, Højslev, landsformand
• Thomas Feveile, København, næstformand
• Christian Bendixen, Esbjerg, kasserer og webmaster
• Birgitte Bülow, Nykøbing F
• Marius Jensen, Fredensborg
• Joan Thyde, Silkeborg
• Asta Skaksen, Dronninglund

• Anders Ring Christiansen, Brabrand, suppleant
• Mo Olafsson, Vejby, suppleant

Bestyrelsen har i perioden afholdt sine møder både
fysisk og online ligesom der også er afviklet et online
bestyrelsesseminar. Der er ligeledes holdt en række
møder i Forretningsudvalget i perioderne mellem
bestyrelsesmøderne.

Medlemmer
Vi har nu 12.286 aktiv-medlemmer og dertil personlige
medlemmer, organisationer og virksomheder, som
bringer os til et samlet medlemstal på 12.578 medlemmer, hvilket giver en mindre samlet medlemstilbagegang i forhold til sidste år.
Der er mange opgaver forbundet med bestyrelsesarbejdet i HFD - her
er kassereren i gang med at gøre kontoret klar til flytning

Vi glædes dog over, at der nu blot mangler et enkelt hospice i medlemsskaren og at der også i år er startet en
ny støtteforening, der arbejder for oprettelse af hospice
i deres lokalområde.

Giv livskvalitet i den sidste tid
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UDVALG OG
ARBEJDSGRUPPER
Bestyrelsen har nedsat en række
udvalg til at varetage nogle af de
mange opgaver, der ligger i organisationens forskellige arbejdsområder. Det er udvalg, hvor frivillige
er med til at yde en stor indsats for
Hospice Forum Danmarks arbejde
med hospicesagen.

kationsmiddel, hvordan griber man
det an og hvilke historier kan man
bringe?
Konklusionen for dagene står helt
klar:

Der er skiftet lidt ud i udvalgets
medlemmer, frivillig koordinator
Christian fra Hospice Djursland er
udtrådt af udvalget og i stedet har
vi budt velkommen til frivilligkoordinator Hanne og frivilligkoordinator Heidi.

Frivillighedsudvalget
v/ Birgitte Bülow
Udvalgets aktiviteter har grundet
corona været meget begrænsede.
Koordinatorkurset i foråret blev
flyttet fra april til september og
gennemført med et begrænset
deltagerantal.
Kursets omdrejningspunkt var
den særlige situation koordinatorerne og de frivillige har været og
fortsat er i, grundet den nuværende
situation. Marianne Hansen var
tovholder på processen.
Koordinatorerne arbejdede med
spørgsmålene:
• Hvad har du oplevet som den største udfordring for dig som frivilligkoordinator, siden nedlukningen 11.
marts?

”Det var SÅ godt at mødes. Vi fik
luftet så mange frustrationer, og
det var bare helt generelt godt at
sidde overfor hinanden og tale om,
hvordan det havde været med månedsvis af hel eller delvis udeluk-

• Hvad tror du, de frivillige har oplevet som den største udfordring i
perioden?

kelse af de frivillige” lyder det fra en

• Hvad tror du, I tager med jer fra
denne periode til det fremadrettede arbejde med frivillighed på
hospice?

Frivilligseminaret i oktober, hvor
Jes Dige skulle have været en af
oplægsholderne, er blevet udsat til
2021 – vi håber så meget, at vi får
lov til at mødes med alle de frivillige d. 27. oktober.

Derudover holdt Mette Friis oplæg
omkring brug af Facebook; hvordan kan det bruges som kommuni-
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Heldigvis blev det muligt at samle nogle af koordinatorerne til kursus

af koordinatorerne

Udvalget består således af:
3 koordinatorer: Hanne Kaaberbøl fra Sct. Maria Hospice, Heidi
Stenild Nielsen fra Anker Fjord Hospice og Lone Clemen fra Arresødal
Hospice.
2 frivillige: Ruth Bjerre fra Svanevig Hospice og Lisbeth Nielsen fra
Hospice Djursland
Hospicechef og medlem af Hospice
Forum Danmarks bestyrelse
Birgitte Bülow er formand for udvalget.
Udvalget håber, at vi i 2021 igen
kan komme i gang med arbejdet,
at vi kan få lov til at understøtte de
frivilliges arbejde, netværksarbej-

det og ideudvekslingen til glæde
for alle hospicer i Danmark.

Vi håber, at vi kan
mødes til
Frivilligseminar
27. oktober 2021

PR og informationsudvalget
v/ Christian Bendixen
Udvalget udgøres af: Christian
Bendixen (formand) og Marianne
Hansen
Udvalgets hovedopgaver har i perioden været at sikre nyhedsformidlingen via hjemmeside, Facebook
og nyhedsbreve, udarbejdelse af annoncer samt udarbejdelse af informations- og udstillingsmaterialer.

Hjemmeside og Facebook
Der er hen over året produceret
en række artikler om hospicerelevante emner. Artiklerne bruges
i det direkte PR-arbejde til aviser,
men også på både hjemmesiden og
Facebooksiden, hvor vi hele tiden
formidler relevante hospicenyheder.
Overordnet har vi nogle temaer, vi
forsøger at dække, samtidig med, at
vi gerne vil fortælle, hvad der sker
i hospiceverdenen. Her er nogle
overskrifter og historier, der har
været fortalt i løbet af året.

• BESTYRELSEN SAMLET PÅ AFSTAND
I dag har Hospice Forum Danmarks bestyrelse været samlet til
et lidt anderledes bestyrelsesmøde.
Og som I kan se, gik det helt fint
endda. Men vi glæder os nu til, at
vi kan mødes igen. Det var den 17.
april – og året har båret præg af
mange online møder.

placering af landets hospicer med
patienternes bopælskommune.

• LIVETS AFSLUTNING I CORONAENS SKYGGE

• DØENDE SIKRES IKKE TILSTRÆKKELIG LINDRING

Der er brug for, at vi også husker at
se på livskvaliteten hos de ældre,
syge, sårbare og døende – og hos
deres pårørende. For hvad er prisen
for ikke at kunne leve til det allersidste med sine nære tæt på? Og
hvad er prisen for de pårørende, der
skal leve videre uden at have fået
muligheden for at sige ordentligt
farvel?

Rigsrevisionen er i dag kommet
med en rapport om adgangen til
specialiseret palliation i Danmark
– det, der blandt andet foregår på
hospice. Og konklusionen er helt
klar:

•TELEMEDICINSK HOSPICEPLADS
HAR SUCCES PÅ ÆRØ
Siden 2018 har man haft et forsøg
med en telemedicinsk hospiceplads på Ærø med støtte fra
Hospice Sydfyn i Svendborg. Noget,
der kan være en del af løsningen
med at sikre, at også borgere, der
bor langt fra et hospice, kan få den
hjælp de har brug for.
• NYT PLEJECENTER FÅR EGNE
HOSPICEPLADSER I SAMARBEJDE
MED HOSPICEPERSONALE
Hospice Sjælland skal være med til
at opkvalificere Roskilde kommunes plejepersonale og samarbejde
om fire hospicepladser på nyt
plejecenter.
• NÅR HOSPICE ER FOR LANGT
VÆK
Døende borgere med langt til nærmeste hospice får ikke den nødvendige specialiserede lindring. Et
nyt notat fra REHPA, Videncenter
for Rehabilitering og Palliation,
sammenligner den geografiske

Alt for få får den nødvendige behandling og mange venter alt for
længe. Og så er der en stor ulighed
i adgangen til hospice og anden
specialiseret palliation mellem
kræftpatienter og mennesker med
fx hjerte- eller lungesygdomme.
• BRED POLITISK OPBAKNING TIL
BEDRE HJÆLP TIL DØENDE
”Det er glædeligt, at der er bred politisk opbakning til, at den palliative
indsats i Danmark skal have et løft.
• FØLG MED I FORMANDENS BERETNING LIVE KL. 15.00
Så er det i dag, den corona tilpassede generalforsamling finder
sted - det betyder jo, at vi ikke som
vanligt vil være samlet fra nær og
fjern. Men I kan følge med her på
siden, når Olav Nørgaard aflægger
sin mundtlige beretning
• FRIVILLIGKOORDINATOR I EN
CORONA-TID
Hvordan har det været at være frivilligkoordinator, når de frivillige i
en periode ikke har kunnet komme
på hospice?

Giv livskvalitet i den sidste tid
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Dette og en hel række andre
spørgsmål omkring de udfordringer, corona-tiden har ført med sig
i hverdagen på hospice, blev ivrigt
diskuteret, da en del af frivilligkoordinatorerne var samlet til det
årlige koordinatorkursus i denne
uge
• TID TIL SAMTALE OM DEN SIDSTE TID GIVER LIVSKVALITET
Det giver bedre livskvalitet for
den døende patient, hvis læger og
sygeplejersker har taget sig tiden
til den vigtige samtale om, hvordan
patienten ønsker at tilbringe sin
sidste tid.
• STRANDBAKKEHUSET ÅBNER
DØRENE
Med åbningen af Strandbakkehuset i Rønde får Vestdanmark endeligt sit eget børne- og ungehospice,
så endnu flere familier kan få den
tiltrængte hjælp.

Hjemmesiden og Facebook siden er
begge godt besøgte.
På hjemmesiden går man i dybden,
når man søger svar på spørgsmål
om hospice, hvor Facebook er der,
hvor man følger med i de sidste
nyheder. Disse nyheder når ud til
langt flere personer på Facebook
gennem delinger, kommentarer og
”synes godt om” tilkendegivelser.
På den måde er alle, der følger med
på siden, også med til at sprede
budskabet om hospicesagen i Danmark. .

Nyhedsbreve
Der udsendes jævnligt elektroniske nyhedsbreve og der er pt. 1.276,
som modtager brevet.
Alle, som ønsker det, kan gratis
modtage nyhedsbrevet. Man kan
tilmelde sig nyhedsbrevet her:
www.hospiceforum.dk/nyhedsbrev

Ønsker for det fremtidige
kommunikationsarbejde
Vi drømmer om at have et frivilligkorps af skribenter, som fra hele
landet kan være med til at formidle
det, der sker på hospice- og det palliative område.
Frivilligkorpset vil blive tilbudt et
kursus, hvor de kan lære noget om
formidling, hvordan man ser den
gode historie, og hvordan man kan
være med til at udbrede hospicetanken.

Fundraisingudvalget
Indlæggene på hjemmeside og
Facebook søges hele tiden at være
en balance mellem helt aktuelle
nyheder og så de menneskelige
fortællinger, der er med til at illustrere livet på hospice og betydningen heraf.
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v/ Christian Bendixen
Udvalget udgøres af: Christian Bendixen (formand), Marianne Hansen,
Anders Christiansen og Joan Thyde
Udvalgets hovedopgave har i
perioden været at rejse tilstrække-

lige midler til drift og udvikling af
organisationen. Samt undersøge og
afprøve nye metoder for fundraising
i forhold til Facebook.
Vi har tydeligt kunnet mærke,
at fonde og loger m.m. har været
mærket af corona situationen. For
eksempel har mange Y´s Men´s
Klubber meldt tilbage, at de ikke har
haft gang i aktiviteter, og derfor ikke
har kunne støtte.
Stadig flere private bruger funktionen på hjemmesiden og Facebook,
hvor det er blevet meget nemmere at
give en gave til Hospice Forum Danmarks arbejde. Her kan man donere
direkte med betalingskort eller ved
at benytte MobilePay. En del har benyttet sig af muligheden både med
små og lidt større beløb. Vi arbejder
løbende på at synliggøre muligheden for at støtte på denne måde.
Som noget nyt, er det på Facebook
blevet muligt at blive fundraiser for
Hospice Forum Danmark. Det er
der allerede flere, der har gjort, og
vi venter os meget af den indtægtsmulighed. Det er en mulighed for,
at mange flere private på den måde
bliver givere til hospicearbejdet.
Endeligt har vi igen rettet henvendelse til landets menighedsråd med
en opfordring til at sætte hospicesagen på dagsordenen i landets
kirker enten som støtte til det lokale
hospicearbejde eller til HFDs arbejde
på det nationale plan. Vi har tydeligt
kunnet mærke, at kirkerne har været lukkede mere eller mindre ned i
perioder, og at flere arrangementer
derfor er blevet aflyst.
Til alle der har støttet Hospice
Forum Danmarks arbejde, skal der
lyder en stor tak. Det betyder rigtigt
meget for vores arbejde, at vi på den
måde mærker jeres opbakning.

Arbejdsgruppen for palliation til børn og unge
v/Olav Nørgaard
Arbejdsgruppen består af forsker
ved REHPA Mette Raunkiær, psyko-

log Steen Peter Nielsen, LukasHuset,
palliationssygeplejerske Camilla
Lykke, Rigshospitalet og børnesygeplejerske Margit Bjergegaard,
Aarhus Universitets Hospital. For
Hospice Forum Danmark er det
Landsformand Olav Nørgaard, der
har deltaget i gruppens arbejde.

DMCG-PAL: Dansk Multidiciplinære Cancer
Grupper – P
 alliativ enhed
v/Olav Nørgaard

Udvalget glæder sig rigtig
meget over at det er lykkedes
at etablere nyt børnehospice
Strandbakkehuset ved Hospice
Djursland. Vores vurdering er
fortsat, at området bør understøttes med faglig sparring. Derfor er
det fortsat vores mål at holde en
årlig temadag på området. Grundet coronasituationen har vi dog
valgt ikke at planlægge noget før
i 2022.

Formanden i HFD er født medlem
i DMCG-Pal. Også her har aktiviteterne være begrænsede. Den økonomiske fremtid er uafklaret, og vi er
har anbefalet et tættere samarbejde
med RHEPA. Det er lykkedes at gennemføre et virtuelt årsmøde, men
set i forhold til den fokus Rigsrevisionens rapport har givet, så mangler
vi nogen ressourcer. Det er jo oplagt
at området skal have et løft.

SAMARBEJDET OM DEN
FÆLLES SAG
v/Olav Nørgaard

Også i relationen til støtteforeninger
og hospicer, har årets været mærket
af corona. Vi har måttet aflyse eller
udskyde de planlagte fælles arrangementer – det gælder både de
regionale netværksmøder for støtteforeninger, der var i kalenderen
og det store udviklingsseminar for
hospicebestyrelser og hospiceledelser.
Men selv om det har været træls at
skulle aflyse, så har coronasituationen også her ledt os på nye veje.
Sekretariatet har i endnu højere
grad end normalt været i sving på
det her område. Der har været langt
flere kontakter med støtteforeninger, der har bedt om råd og vejledning til, hvordan de kunne tackle

generalforsamlingerne lokalt,
når man nu ikke måtte mødes på
traditionel vis. Og så blev der i løbet
af de perioder, hvor der trods alt
var lidt mere åbent også lejlighed
til for Marianne til at besøge Støtteforeningen Hospice Djurslands
bestyrelse og Aflastningstjenestens
bestyrelse.
Også videomøder er taget i brug her,
hvor vi i efteråret fik taget første
skridt til et netværk for støtteforeningskasserere. Det blev skudt
i gang med et online webinar og
planen er, at vi skal arbejde meget
mere med dette netværk og gerne
etablere flere i løbet af det kommende år. For vi tror jo på, at der er
rigtigt meget inspiration at hente

hos hinanden på kryds og tværs af
landet og vi ved, at det ikke altid lader sig gøre at trække hele dage ud
af kalenderen for at mødes fysisk.
I forbindelse med bestyrelsens
online bestyrelsesseminar nu her
i marts, havde vi lejlighed til at få
en snak med både nogle støtteforeninger og en håndfuld af frivilligkoordinatorerne, der kom med
værdifulde input til, hvad de hver
især tænkte, HFD kunne byde ind
med, som kunne være aktuelt lokalt
hos dem – og forhåbentligt også
alle jer andre.

Giv livskvalitet i den sidste tid
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MÆRKESAGER OG
VISIONER
v/Olav Nørgaard

Vores visioner og mærkesager er stort set uændrede,
men det er forudsætningerne for at føre dem ud i livet
bestemt ikke. Noget er af coronahensyn gået helt i stå,
men ligger naturligvis forsat i vores aktivitetsskuffe.
Andre ting er kommet til, som positivt udkomme af
coronaen. Vi er kommet i træning med video-møder,
og der har været afholdt seminar for støtteforeningskasserer på Teams. Det baner vejen for på en helt
anden måde at komme i dialog med vores støtteforeninger. Det kan vi i fremtiden bygge meget på.
Bestyrelsen har også holdt seminar på Teams. Her
kom vi ud til inviterede støtteforeninger og frivilligkoordinatorer. Det var berigende og lærerigt, så arbejdsmåden kan vi fortsætte uanset corona.
Vi er helt bevidst om at de fysiske møder ikke bare kan
erstattes, men det handler om at se muligheder, når vi
nu har begrænsningerne.
Så skal der naturligvis følges op på Rigsrevisionens
rapport. Vi har skrevet til Danske Regioner med konkrete forslag til indsatsområder. Det har vi fået positiv
respons på, og der skal vi selvfølgeligt følge op på.
Under vores helt overordnede formål, arbejder vi med
en række mærkesager, som vi vil forsøge at beskrive
nogle af her.

Flere hospicepladser i de befolkningstætte områder
Vi har i udgangspunktet en fin geografisk fordeling
af landets hospicer, men der er stadig afstande, som
virker bekymrende. Der er fortsat stor forskel på sandsynligheden er for at komme på hospice afhængigt af,
hvilken kommune, man bor i og hvor stor afstanden
til et hospice er. Lige som der i de tættest befolkede
områder er et enormt stort pres på hospicepladserne.
Dertil kommer, at der er op mod 1/3 af de borgere med
relevante behov, som visiteres til hospice, der aldrig
når at komme det. Det kan have flere forklaringer, men
helt tydeligt er det, at det er helt uacceptabelt, at så
mange borgere med behov for specialiseret palliativ
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behandling ikke får det, de har brug for. Det sker ikke
indenfor andre specialiserede områder i sundhedsvæsenet.

Flere hospicepladser grundet
tilbud til patienter og pårørende
til patienter med KOL, hjertelidelser og demens
Det er ikke kun geografien, der kan kobles med ulighed i adgangen til specialiseret palliation. Rigsrevisionens rapport konkluderede, at der fortsat er markant
forskel på adgangen til bl.a. hospice baseret på den
diagnose patienten har.
Derfor er det fortsat nødvendigt at kæmpe for at skabe
en kapacitet, der gør det muligt for eksempelvis KOLog hjertepatienter at komme på hospice, når vi nu ved,
at det også er gavnligt for disse patientgrupper

Målrettede tilbud ud fra hospice
På vores årsmøde i 2018 havde vi besøg af Barbara
Monroe, der gennem en årrække har arbejdet på St.
Christopher’s Hospice i London. Hun havde som et af
sine kernebudskaber, at hospice er mere end bare et
hus.
De danske hospicer har gennem årene oparbejdet
en enorm viden omkring palliation, som med fordel
kunne udbredes endnu mere til andre dele af samfundet til glæde og gavn for patienter og pårørende
i mange sammenhænge. Der er en ekspertise og en
tilgang til arbejdet med døende og deres pårørende,
som kunne gavne på fx landets plejecentre, hos hjemmeplejen og på hospitalerne i langt højere grad.
Lige som vi også meget gerne så, at der blev sat skub
på udviklingen af fx ambulante tilbud ud fra hospice,
som kunne være en del af en tidligere palliativ indsats.

Fokus på et tidligere palliativt tilbud
til borgere med livstruende sygdom
På vores bestyrelsesseminar havde vi også besøg af
overlæge Ove Gaardboe, der taler om emnet ”Tag samtalen”, vejen til et langt bedre palliativt forløb. Det vil
vi naturlig vis bakke op, og på spørgsmål om hvordan
vi kunne hjælpe, så komplimenterede Ove os med
ordene: ”I er de ordentlige folk, der siger det rigtige, det
skal i bare blive ved med! Mere kompliceret skal det
ikke gøres”.
Opfordringen til Danske Regioner vil derfor være at
sætte samtalen på programmet og samtidig sikre den
systematik i tilgangen til at få klarlagt, hvilke palliative behov den enkelte patient har, der sikrer, at man
får det relevante palliative tilbud, så tidligt som muligt
i forløbet.

Revison af driftsoverenskomst med
tilpasning til fremtidens behov samt
hensyntagen til social og geografisk
ulighed
Driftsoverenskomsten for det enkelte hospice angiver
rammen for de aktiviteter, det enkelte hospice kan
udøve.
Med de ønsker vi har til fremtidens hospice, giver det
rigtig god mening at se overordnet på driftsoverenskomsterne.
Vi har et ønske om, at der skabes rum for:
• Daghospice eller ambulatorievirksomhed
• Tidlig kontakt til terminale patienter, så de sikres
den rette hjælp i rette tid
• Plads til døende, hvor indlæggelse på hospital er
meningsløs.

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse har vi taget
kontakt til Socialministeren for at få en mere menneskelig tilgang til ordningen. I kroner og øre betyder det
ikke ret meget. Det er ofte meget nære slægtninge, der
får plejeorlov, og en forventning om, at de er til meget
gavn på arbejdsmarkedet, før den pårørende er død,
er nok ikke realistisk. Derimod handler det om at få
de efterladte bedst muligt gennem den svære tid. Det
mener vi på sigt, der er et meget større perspektiv i.

Menneskelighed i forhold til plejeorlov
Der vil fortsat være et fokus på at få en mere ensartet
håndtering af plejeorloven til pasning af terminale
patienter, så man ikke skal opleve de enorme forskelle,
der kan være fra kommune til kommune.

Giv livskvalitet i den sidste tid
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