
Forslag til ændring af vedtægternes § 2 - Formålsparagraffen 

Fremsættes af bestyrelsen til behandling ved generalforsamlingen den 10. april 2019 

Dagsordenens pkt. 5.1 

 

Nuværende ordlyd Forslag til ny formulering 

§ 2. Formål 

Foreningen har til formål at formidle 
etablering af hospicepladser i selvejende (non 
profit) institutioner i et sådant omfang, at 
hospice bliver et reelt frit valg for døende, 
udbrede idegrundlaget og kendskabet bag 
hospice, samt støtte initiativer til omsorg og 
smertebehandling for døende mennesker, 
hjemmehospicefunktioner og den frivillige 
indsats. 

Der tilsigtes en god geografisk spredning af 
hospicer i regionen. Foreningens formål er 
alment velgørende. 

Foreningen har desuden som formål at virke 
som støtteforening for Hospice Søndergård i 
Måløv. 

 

§ 2. Formål 

Foreningen har som alment velgørende 
formål 

 at udbrede idégrundlaget bag og 
kendskabet til hospice og udgående 
hospice-funktion,  

 at arbejde for, at hospice og/eller 
udgående hospicefunktion kan være et 
reelt tilbud om lindrende pleje og 
behandling for livstruende syge og omsorg 
for såvel de syge som de pårørende, 

 at virke som støtteforening for Hospice 
Søndergård i Måløv og den frivillige 
indsats i tilknytning til hospice samt  

 at støtte andre initiativer til gavn for 
livstruende syge og deres pårørende. 

 

Begrundelse for forslaget 

Bestyrelsen for Hospiceforeningen i Region Hovedstaden ønsker med dette forslag til ændring af 
vedtægternes § 2, at denne paragraf - formålsparagraffen - skal give en præcis og realistisk 
beskrivelse af foreningens formål. 

Da foreningen blev stiftet i 2004, var hospice endnu et forholdsvis nyt fænomen i Danmark, og 
private initiativer, som bl.a. denne forening, har spillet en meget væsentlig rolle for at øge den 
politiske opmærksomhed om hospice og de offentlige bevillinger til drift af hospicer.  

Det skal foreningen efter bestyrelsens opfattelse fortsat bidrage til. Det kommer til udtryk i 
forslagets formulering om "at arbejde for, at hospice og/eller udgående hospicefunktion kan 
være et reelt tilbud" til dem, der har behov for det.  

Det samlede antal af hospicepladser i Danmark er afhængigt af bevillinger fra Folketinget, og 
fordelingen af pladserne sker i et samspil mellem Folketinget og regionsrådene. Det vil 
foreningen gerne påvirke med argumenter i den udstrækning, det er muligt, men foreningen har 
efter bestyrelsens opfattelse ikke selvstændigt mulighed for at etablere eller formidle etablering 
af hospicer. 

Med formuleringen i forslagets 2 punkt - "at arbejde for, at hospice og/eller udgående hospice-
funktion kan være et reelt tilbud" - ønsker bestyrelsen at bakke op om udgående hospice-
funktion som et meget værdifuldt supplement til hospice-institutionen, et supplement, der 
bidrager til at imødekomme mange livstruende syges ønske om at kunne være længst muligt i 
eget hjem.  


