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Beretning 2018-2019 
 

Bestyrelsen har i perioden siden sidste generalforsamling fortsat sin faktaindsamling til belysning af, 

i hvilket omfang behovet for palliativ behandling opfyldes, og i den forbindelse også haft fokus på 

udviklingen i de former, hvori den palliative behandling tilbydes. Grupper af personer fra hhv. 

København og Rudersdal har på møder med foreningen fremsat ønske om etablering af nye hospicer 

i deres respektive områder. Foreningen støtter gerne sådanne initiativer med råd og vejledning, men 

må samtidig konstatere, at udbredelsen af den palliative behandling i disse år går i en anden – og 

økonomisk mere overkommelig – retning, som har fokus på generelt at integrere den palliative 

behandling langt tidligere i sygdomsforløbet ud fra devisen, at hospice ikke er mursten, men en 

tænkemåde. Der arbejdes således på at styrke andre sundhedsfaglige gruppers kendskab til 

palliation og ikke mindst på en styrkelse af ressourcerne i regionens udgående hospiceteams. 

Samtlige hospicer og hospitaler i Region Hovedstaden har et sådant team tilknyttet, hvilket gør 

regionen til noget særligt på det palliative felt og samtidig sværere at argumentere for oprettelse af 

flere hospicer i regionen. Den tidlige palliative indsats betyder bl.a., at flere livstruende syge tilbydes 

palliative ophold på hospice for derefter at blive behandlet af et udgående team i hjemmet. På 

Hospice Søndergård udskrives ca. 25% af patienterne således igen, hvilket ikke var tilfældet i 

hospice’s første år. Bestyrelsen drøftede ovenstående udvikling på et sommerseminar i juni måned 

med vedlagte forslag til ændring af §2 i foreningens vedtægter til følge. 

 

Bestyrelsen har i det forgangne år deltaget i Gladsaxedagen i august måned, hvilket gav fem nye 

medlemmer, og i september holdt et foredrag i regi af ”Folkemødedagen” i Rudersdal, hvor en 

sygeplejerske fra Hospice Søndergård og musikterapeut Trine Opsahl supplerede med at fortælle om 

deres arbejde på hospice. Bestyrelsen har planer om at deltage i lignende arrangementer i andre af 

regionens kommuner og har taget kontakt til fx Ballerup Kommune herom.  

 

Foreningen glæder sig over, at det igen i 2018 lykkedes at sikre den musikterapeutiske indsats på 

Hospice Søndergård ved hjælp af foreningens egne midler og fondsmidler, ansøgt og modtaget fra 

Den Bøhmske Fond. Foreningen modtog desuden endnu en gang uansøgte kr. 100.000 fra 

schweiziske Fondation JUCHUM som støtte til det udgående team. Teamet ønsker at anvende 

midlerne bl.a. til videreuddannelse gennem deltagelse i konferencer og et smerteseminar. 

Foreningen har planer om at skaffe yderligere støttemidler ved arrangementer, afholdt i samarbejde 

med hospice, og har til dette formål hentet god inspiration via det forum til erfaringsudveksling, som 

det sidste år lykkedes at få etableret mellem hospice-støtteforeninger øst for Storebælt. Foreningen 

har ydet støtte til den frivillige indsats på Hospice Søndergård ved at finansiere sociale 

arrangementer og de frivilliges deltagelse i Hospice Forum Danmarks årlige frivilligseminar.           

 

Bestyrelsen har – foruden det ovenfor nævnte sommerseminar – afholdt i alt fire møder siden sidste 

generalforsamling. Referater af møderne er tilgængelige på foreningens hjemmeside. Pr. 1. januar 

2019 har Kathe Klüver Christensen afløst Eva Michaelsen som foreningens kasserer. Eva Michaelsen 

fortsætter sit hverv som næstformand. For at minimere foreningens forsendelsesudgifter opfordrer 

bestyrelsen medlemmerne til – via mail til formanden eller kassereren – at oplyse e-mail-adresser, 

se også forslaget om ændring af vedtægternes §5. Derudover vil bestyrelsen gerne opfordre 

interesserede medlemmer til på generalforsamlingen at stille op til valg som revisor hhv. 

revisorsuppleant, idet bestyrelsen mangler kandidater til begge disse hverv, jf. dagsordenen.  
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