Hospiceforeningen
i Region Hovedstaden
www.hospiceregionh.dk

Beretning 2020-2021
Året 2020 og den forgangne del af 2021 har også for Hospiceforeningen i Region Hovedstaden været
præget af coronaepidemien, som gjorde det nødvendigt helt at aflyse 2020’s ordinære
generalforsamling og at udsætte indeværende års ordinære generalforsamling fra april til oktober
måned. Foreningens udadvendte aktiviteter har også været sat på pause. Bestyrelsen har dog
løbende fulgt med i udviklingen på det palliative område i vores region og kunnet konstatere, at
denne fortsat går i retning af at integrere den palliative indsats tidligt i et sygdomsforløb og at
styrke ressourcerne i de udgående hospiceteams. Disse tiltag imødekommer mange uhelbredeligt
syges ønske om at dø hjemme.
Undervejs i hjemmebehandlingen er det meget almindeligt, at den syge tilbydes et stabiliserende
hospiceophold med henblik på at blive udskrevet igen. Den palliative behandling i hjemmet gør altså
ikke de fysiske hospicer overflødige, men det er blevet sværere at argumentere for oprettelsen af
nye hospicer i regionen, ikke mindst fordi Region Hovedstaden som den eneste af landets fem
regioner har udgående hospiceteams tilknyttet hvert enkelt hospice og de store hospitaler.
Sidstnævnte har også specialiserede afdelinger, der yder palliativ behandling til indlagte patienter.
Efterspørgslen efter hospicepladser er dog fortsat stor, og der kan således stadig argumenteres for
en udvidelse af kapaciteten på de bestående hospicer. Hospice Søndergård, som Hospiceforeningen i
Region Hovedstaden er støtteforening for, blev i 2018 udvidet fra 14 til 16 boliger. Region
Hovedstadens øvrige tre hospicer – Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg, Sankt Lukas
Stiftelsens Hospice i Hellerup og Arresødal Hospice i Frederiksværk – har egne støtteforeninger, som
varetager disse hospicers interesser, bl.a. omkring kapacitetsudvidelser.
I konsekvens af ovennævnte og for at tydeliggøre over for omverdenen, hvad vores forening
primært arbejder for i dag, foreslår bestyrelsen, at Hospiceforeningen i Region Hovedstaden skifter
navn til Støtteforeningen for Hospice Søndergård. Ud over – som hidtil – at yde økonomisk støtte til
Hospice Søndergårds aktiviteter for beboere og pårørende, til de frivilliges arbejde og til
efteruddannelse mv. af personalet i Hospice Søndergårds udgående hospiceteam, bør foreningen
fortsat arbejde for udbredelsen af kendskabet til hospicekonceptet, idet der stadig hersker tvivl om
og misforståede opfattelser af dette. Bestyrelsens forslag fremsættes på generalforsamlingen i form
af vedlagte udkast til ændrede vedtægter, som vil blive behandlet under dagsordenens punkt 5.1.
Foreningen modtog i 2020 for fjerde gang et uansøgt legat fra Fondation JUCHUM i Schweiz – som i
2019 også denne gang på kr. 75.000 og - som tidligere - øremærket til støtte for Hospice
Søndergårds udgående hospiceteam. På grund af coronaepidemien har det endnu ikke været muligt
for team’et at udnytte disse midler, men der planlægges med deltagelse i kurser og konferencer til
styrkelse af teamets faglige kompetencer til gavn for patienterne og deres pårørende.
Coronaepidemien var også skyld i, at fejringen af Hospice Søndergårds 10 års fødselsdag d. 25.
oktober 2020 måtte aflyses – på linje med alle andre aktiviteter for beboere og pårørende i
’coronaåret’ 2020. Til gengæld har hospice formået at holde alle sine beboere fri af coronasmitte. I
anledning af fødselsdagen gav Hospiceforeningen et tilskud på kr. 50.000 til hospice’s indkøb af et
nyt flygel, så musikalske aktiviteter kan genoptages til glæde for beboere og deres pårørende.
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