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Årsrapport
Ved Agnete Philipsen, formand og Lisbet Due Madsen, Hospiceleder

2015 var et jubilæums år, hvor vi i november måned fejrede, at Arresødal 
Hospice har eksisteret i 10 år. Det blev til en festlig dag i Gjethuset i Frede-
riksværk, hvor vi havde en eftermiddag med faglige og musikalske indtryk. 
Med et historisk tilbageblik ønskede vi at fortælle om udviklingen af arbejdet 
på Arresødal Hospice og at berette om hverdagen på forskellig vis. Denne 
årsrapport vil afspejle lidt af det, vi hørte på dagen. 

De patienter og pårørende, der var indlagt på hospice til jubilæumsdagen 
fulgte med i fejringen på deres egen måde. Initiativtagerne til Arresødal Ho-
spice Anette og Carsten Følsgaard sørgede for en hilsen specifikt til patienter 
på jubilæumsdagen. Der kom 12 vaser og 12 buketter til hospice. Vaserne var 
en gave til hospice og blomsterne en gave til patienterne. 

Der er sket en del her på Arresødal Hospice i de 10 år, det har eksisteret. Det 
er vi glade for. Det er sket, fordi der har været mennesker, der har brændt for 
sagen og ydet et stort arbejde med at udvikle Arresødal Hospice, så mange 
af de mennesker, der har behov for hjælp og støtte i den sidste fase af deres 
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liv samt deres familier, kunne få en 
kvalificeret hjælp og støtte.

I november 2005 blev dørene 
åbnet for de første patienter og 
deres familier og siden da har der i 
gennemsnit været ca. 130 menne-
sker årligt, der er døde på hospice. 
En kort og intensiv tid af stor be-
tydning for den syge og for dem, 
der skal leve videre med savnet 
af et nært familiemedlem. I marts 
2009 blev Det Udgående Hospice-
team etableret, fordi behovet for 
at forblive i eget hjem til det sidste 
blev større og samtidig med kunne 
vi tilbyde støtte til endnu flere 
mennesker med behov for palliativ 
indsats. Det arbejde foregår i et 
meget tæt samarbejde med egen 
læge og primærsektor. Siden 2009 

har Det Udgående Hospiceteam årligt haft kontakt med ca. 175 patienter, 
tiden har været ca. 40-50 dage

Hvert år er der ca. 300-400 henvendelser fra mennesker med ønske at kom-
me i kontakt med Arresødal Hospice.

Sideløbende med etablering af Arresødal Hospice blev Støtteforeningen 
etableret. Et arbejde, som er tænkt som krumtappen i et frivilligt og udvik-
lingspræget arbejde, hvor støtte fra fonde og andre skulle være med til at 
give hospice dynamik, som de skriver i første nyhedsbrev fra 2005.

Arresødal Hospice skal arbejde med en samlet indsats for mennesker med 
begrænset levetid og derfor er det vigtigt, at der er fokus på uddannelse 
og udvikling blandt medarbejdere. Der er en forventning om, at den nyeste 
viden hurtigt integreres i pleje- og behandlingsområdet på hospice. For at 
kunne yde en kvalificeret og helhedsorienteret palliativ indsats, arbejdes der 

Vaserne var en gave til hospice og blomsterne en 
gave til patienterne på jubilæumsdagen.
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med kompetenceudvikling for medarbejderne. Efter- og videreuddannelse i 
fagrelevante områder og deltagelse i nationale og internationale konferen-
cer prioriteres højt.

Arresødal Hospice har også i 2015 været en del af nogle menneskers liv. Det 
er et stort privilegium at få lov til at være med i disse menneskers liv og være 
med til at gøre en forskel. Det får vi mange tilkendegivelser på, både fra den 
syge selv under sygdomsforløbet og fra de pårørende, såvel undervejs ved 
pårørendesamtaler, de opfølgende samtaler eller igennem breve og mundtlig 
omtale. Det varmer. Vi tilstræber hele tiden at være med til, at den sidste tid 
bliver så god som overhovedet muligt for den enkelte og dennes nærmeste. 
 
Mennesker er forskellige og skal mødes forskelligt. Alligevel har de men-
nesker, vi får kontakt med på Arresødal Hospice, noget til fælles. Deres 
livssituation er blevet ændret. De har alle været igennem et kortere eller 
længere sygdomsforløb med håb om helbredelse eller i hvert fald stagnati-
on i sygdommen. Når de kommer til Arresødal Hospice, er disse mennesker 
i en situation, hvor helbredelse ikke længere er mulig og hvor levetiden er 
begrænset. Erkendelsen er måske fulgt med, eller måske kommer den først 
efterhånden som erfaringen med svigtende kræfter og udvikling af sygdom-
men bliver større. Det er en proces, hvor der er behov for tid og ro. Nogle får 
den. For andre går det så hurtigt, at de næsten ikke når erkendelsen, eller 
hvor de først opnår denne erkendelse få døgn før livets afslutning.
 
Det kræver både faglighed og medmenneskelighed, hånd i hånd, at møde 
disse mennesker og deres pårørende og følge dem i det tempo, de magter. 
Det kræver viden og indsigt at vide, hvad der skal siges og gøres hvornår. 
Hvad er det rigtige tidspunkt? Hvad er den rigtige handling? Hvad er vigtigt 
at få sagt? Hvad er det rigtige at tie med? Hvornår skal man følge med, følge 
op og hvornår skal man tage over? Vi tilstræber alle at gøre os umage og 
gøre vores bedste, på det rigtige tidspunkt. 
 
Med denne årsrapport 2015 vil vi gerne formidle udmøntningen af nogle af 
de visioner, der er for Arresødal Hospice ved at fortælle historien bag Arre-
sødal Hospice, hvor mange mennesker vi har hjulpet, hvilke udviklingstiltag 
vi har gjort i forhold til pårørende, om kompetenceløft til den lægefaglige 
del af arbejdet og om hverdagslivet på hospice set fra forskellige vinkler. 
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Nogle fakta

Der har været 478 ansøgninger til Arresødal Hospice i 2015. Det gælder både 
til indlæggelse på selve hospice eller med ønsket om kontakt til Det Udgåen-
de Hospiceteam. Efter henvendelsen tager Det Udgående Hospiceteam kon-
takt med patienten og aftaler et visitationsbesøg med henblik på afklaring af 
hvilket ønske om tilknytning til hospice, patienten har.

Antal Ansøgninger pr. år

Stationært hospice

Indlæggelser Dødsfald Udskrivelser

2013

2013 2013 20132014 2014 20142015 2015

2014 2015

29 34
21

2015

281

156

118

180

135
148

119

348

477

2014
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Visitation til hospice bygger på en tværfaglig vurdering og foretages i tæt 
samarbejde mellem hospicelederen og den virksomhedsansvarlige overlæ-
ge på hospice eller disses stedfortrædere.    
 
Det Udgående Hospiceteam følger op på alle henvisninger med en visitati-
onssamtale enten via besøg eller pr telefon. En indlæggelse på hospice vil 
altid være planlagt og vil ske med udgangspunkt i den skriftlige henvisning. 
 
Er der ønske om indlæggelse på hospice så hurtigt som muligt, ønske om at 
være derhjemme så længe som muligt for så at afslutte livet på hospice, eller 
er der ønske om at være i hjemmet til livets afslutning med støtte fra Det 
Udgående Hospiceteam? Mange faktorer afhænger af denne beslutning, den 
syges tilstand og erkendelse, sygdommens udvikling, familien og netværket, 
omgivelserne, og hjælp fra praktiserende læge og hjemmepleje.   

Ud af de 477 ansøgninger til Arresødal Hospice blev de 148 afsluttet uden 
tilknytning til hverken Det Udgående Hospice Team eller til indlæggelse på 
hospice. Flere faktorer gør sig gældende. Henvendelsen er kommet så sent i 
forhold til den syges sygdomsforløb og tilstand, at vedkommende er død in-
den der har været mulighed for at få kontakt, eller der har været manglende 
kapacitet her på stedet eller vedkommende har søgt flere steder samtidig og 
et andet hospice har haft kapacitet til at modtage patienten på det pågæl-
dende tidspunkt.  
 
I 2015 blev det til 148 indlæggelser og af disse var der 119 dødsfald og 21 
udskrivelser. Nogle patienter var indlagt flere gange under deres sygdoms-
forløb. Nogle patienter bliver udskrevet fra hospice, fordi de selv ønsker 
det, efter at deres tilstand er stabiliseret som følge af en kompetent lindring 
af deres gener og symptomer, eller fordi der ikke længere er behov for 
en specialiseret indsats. Indsatsen kan derefter ydes i hjemmet eller på et 
plejehjem, med assistance fra Det Udgående Hospiceteam. Endelig er der 
nogle få patienter, der ønsker udskrivelse, fordi hospice ikke svarer til deres 
forventninger. 
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Den gennemsnitlige indlæggelsestid i hospice i 2015 er 25 dage, hvilket sva-
rer til erfaringerne fra de øvrige hospicer i landet.

Den korte indlæggelsestid betyder, at vi skal lære patienten og dennes fa-
milie at kende i en tid præget af angst, sorg, tab, usikkerhed. Dette betyder, 
udover lindring af smertefulde gener og symptomer, at der også skal tales 
med den syge og familien om ønsker for den sidste tid, om livets afslutning, 
ritualer og fremtidige beslutninger.

Den største diagnosegruppe er fortsat cancer og af disse primært cancer i 
lunger, tarm og bryst. Tilknytning til og indlæggelse på hospice er diagno-
seuafhængig og derfor modtager vi også patienter med andre diagnoser, 
primært KOL, ALS, nyrelidelser og svære hjertelidelser. Dette svarer til Sund-
hedsstyrelsens anbefalinger for den specialiserede palliative indsats.
  

Gennemsnitlig indlæggelsestid for stationære senge

2013 2014 2015

21 22
25
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Det Udgående Hospiceteam har kontakt med 25-30 patienter fra den nordli-
ge del af Region Hovedstaden. I alt var 171 mennesker tilknyttet Det Udgå-
ende Hospiceteam i 2015, hvoraf 77 døde. Det blev til 605 besøg i eget hjem 
og 1600 telefonkontakter. Forløbene varede i gennemsnit 62 dage.

Det Udgående Hospiceteam er et tilbud, der henvender sig både til de 
patienter, som ønsker at dø hjemme, og til de patienter, som ønsker at blive 
i eget hjem så længe som muligt, for derefter at afslutte livet på hospice, 
plejehjem eller hospital.

Antal UHT besøg

2013 2014 2015

638 657
599

 Det Udgående Hospiceteam (UHT)

Forløb Dødsfald Afbrudt forløb

2013 2013 20132014 2014 20142015 2015

97
83

61

2015

200

73

181

78

171

77

2014
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Arresødal 
– fra Hovedgård til Hospice 
Ved Helge Friis, fhv. borgmester og tidligere medlem af bestyrelsen

For at kunne forstå tilblivelsen af Arresødal Hospice, skal man kende den 
historiske baggrund for ejendommen.

Oprindelig blev bygningerne opført af Frederiksværks grundlægger Johan 
Friedrich Classen. Han havde et naturligt ønske om at bo i tilpas afstand 
fra ”Værket”; kanonstøberiet og den øvrige industri, men alligevel i tilpas 
afstand til, at han fra sin herskabsejendom kunne følge produktionen. Han 
ejede Arresødal fra 1773 til 1792.

Efter Classens død overgik ejendommen til Prins Carl af Hessen og videre 
frem ejes ejendommen af tre konger i træk: Christian 7. (1804-1808), Frederik 
6. (1808-1839), Christian 8. (1839-1846).I 1846 bliver det statens ejendom, og 
overtages derefter af en af Frederiksværks driftige handelsmænd; K.A. Lars-
sen. I lidt mere end 100 år ejes den derefter af Det Classenske Fideikommis 
(1883-1984), altså af arven efter Classen. I ejendommen har der været indret-
tet rekonvalescenthjem for kvinder i to omgange, afbrudt af 2.verdenskrig, 
hvor besættelsesmagten indrettede stedet som fængsel. 

Fra 1984 drev Kommunedata kursussted på Arresødal for i 2002 at sætte 
ejendommen til salg. Der var en enkelt interesseret køber, en religiøs bevæ-
gelse med rod i Indien. Byens borgere var mildest talt oprørte over dette. Der 
var så mange følelser forbundet med stedet, at såvel politiske som kristne 
foreninger gik i fælles front for at få Frederiksværk Kommune til at købe 
ejendommen. Der var borgermøder og fakkeloptog. Kommunen endte med 
at købe ejendommen i 2002. 

Resultatet betød, at kommunen stod med en ejendom, den ikke havde brug 
for. Til gengæld havde kommunen brug for at lave en lokalplan, der bevare-
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de stedets arkitektur og samtidig sikrede kommunen en forkøbsret frem-
over. Derefter blev ejendommen sat til salg igen.

Det var særdeles glædeligt, at der i den forbindelse dukkede en køber op, 
der både havde forståelse for arkitekturen og for stedets historie. Anette og 
Carsten Følsgaard overtog ejendommen i 2003. Familien havde planer om at 
indrette stedet til privathospital, med særlig henblik på kvalitet i behandlin-
gen og omsorg for den enkelte patient. Jeg havde længe gået med den ide, 
at stedet jo passende kunne rumme et hospice. Der var på det tidspunkt ikke 
noget hospice i Nordsjælland, det daværende Frederiksborg Amt. Familien 
Følsgaard var meget lydhør over for ideen, og dermed var kimen lagt. 

Det skulle dog snart vise sig, at det ikke var spor enkelt at bringe sagen fra 
ide til virkelighed. Det stod jo klart, at nogen skulle hæfte for de patienter, 
der skulle indskrives, og her viste det sig, at Frederiksborg Amtsråd var ual-
mindeligt modstræbende. Derefter måtte der et meget stort politisk lob-
byarbejde i gang. Alle borgmestre i Nordsjælland blev trommet sammen og 
det endte ud i, at amtet indvilgede i, at der kunne indrettes 6 pladser. Dette 
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var dog kun muligt med kommunernes pengekasser i baggrunden, men 
også med en risikovillighed fra familien Følsgaard. Især det sidste bevirkede, 
at stedet blev planlagt med 8 pladser, selvom vi alle var klar over, at det var 
for få pladser, og at driften ville blive mere optimal med 12 pladser. Initiativ 
gruppen havde nu fået grund at stå på og et kæmpe planlægningsarbejde 
skulle i gang. 

Familien Følsgaard oprettede den fond, der skulle danne grundlag for det 
videre arbejde, og den første bestyrelse blev udpeget, idet Bjarne Hastrup 
blev udpeget som bestyrelsesformand og jeg selv som næstformand. Det 
skete i forbindelse med det første spadestik. Bestyrelsen talte derudover Pe-
ter Langkjær, der kunne levere en solid bestyrelsesbaggrund, og naturligvis 
grundlæggerne Anette og Carsten Følsgaard. Det var familiens ønske at ste-
det skulle være ”second to none”, hvilket blev bestyrelsens arbejdsgrundlag.

Den 1. november 2005 blev snoren klippet og Arresødal Hospice var en reali-
tet. Der var stor glæde og begejstring i mange kredse, og lokalbefolkningen 
følte, de havde fået en gave, og patienterne fik en mulighed for at opleve 
større værdighed.     

Skiftende formænd og bestyrelser arbejdede fra indvielsen fortsat på at få 
de 12 pladser. Der skulle et konstant lobbyarbejde til, og først i 2013 lykkedes 
planen fuldt ud, da de sidste fire pladser kunne åbnes. Dertil kom den store 
indsats i 2009: Det Udgående Hospiceteam.

Som det fremgår af denne historie, skulle mange ting falde på plads, og 
mange mennesker skulle hjælpe til. Først og størst står dog den imødekom-
menhed, den vilje og velvillighed, den forståelse og udholdenhed og den 
ildhu, som grundlæggerne Anette og Carsten Følsgaard havde under hele 
processen. Dem er vi stor tak skyldige. Takket være indsatsen med at etab-
lere stedet, har mange patienter og pårørende fundet ro og hjælp i livets 
sværeste perioder. Og stedet er stadig ”second to none”. 
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Sygeplejerske på 
Arresødal Hospice i 10 år
Ved Gertrud Overgaard, sygeplejerske

Det er med stolthed og glæde jeg ser tilbage på Arresødal Hospice gennem 
de 10 år, det har eksisteret og hvor jeg har fået lov til at være en del af dette 
skønne sted.

Fra at se byggeriet i gang til det stod færdigt med 8 pladser til at holde åbent 
hus for offentligheden og modtage introduktion til hospicefilosofien i et 
inspirerende fællesskab, for derefter at modtage de første patienter og deres 
familier ser jeg med taknemmelighed tilbage på. Jeg er stolt over at kunne 
tilbyde hjælp til alvorligt syge og døende patienter i smukke omgivelser, 
med en atmosfære af ro, imødekommenhed og stor hjælpsomhed.
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Det har været fantastisk at se den forvandling hospice har kunnet tilbyde 
den enkelte patient og familie med den ro, omsorg og professionalisme, som 
stedet er kendetegnet for. 

Mange familier har sat sig spor i min erindring, men jeg er sikker på, at vi 
som sted også har sat os spor i den enkelte familie. Vi har gennem tiden fået 
mange rosende ord med på vejen, som bekræfter dette.

Arresødal Hospice har efter nogle år fået tilknyttet en dejlig flok frivillige, 
som er en stor ressource, da de er med til at skabe en god atmosfære i spi-
sesituationerne ved middags- og aftensmaden. Det er stedet, hvor patienter 
pårørende og personale mødes og taler om løst og fast. Samtidig giver det 
patienterne et frikvarter i hverdagen, hvor der ikke tales om sygdom.

De pårørende skaber også gode kontakter her med andre pårørende og er 
derved med til at hjælpe/støtte hinanden.
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Hospice er med sit tværfaglige samarbejde en fantastisk arbejdsplads, hvor 
hver især bidrager med sine kompetencer og derved beriger hinanden, til 
gavn for patienterne. Jeg har aldrig været på en arbejdsplads, hvor man 
tydeligt kan mærke, at alle brænder for det samme, nemlig at patienterne og 
de pårørende skal have den største opmærksomhed i situationen. 

Hurtigt blev det klart, at 8 pladser blev for lidt, hvorfor der blev arbejdet på 
en udvidelse, som stod klar i 2013. I den forbindelse blev personalegruppen 
udvidet, så vi fortsat kunne varetage opgaverne i huset med samme høje 
standard. Det viste sig hurtigt, at der fysisk blev længere afstande for medar-
bejderne, hvorfor det blev besluttet at dele huset op i 2 teams, så nærheden 
i plejen blev genoptaget og samarbejdet blev styrket. 

Det sidste år har Arresødal Hospice haft tilknyttet en sociolog, der har lavet 
et projekt, hvor de pårørende har været i fokus. Det har været meget spæn-
dende at være med i projektgruppen og arbejde tæt sammen med hende. 
Det har udmøntet sig i nye procedurer, hvor de pårørende har fået større 
opmærksomhed og vi har fået et bedre overblik over de forskellige pårøren-
de, den enkelte patient har. Samtidig tror jeg, at vi kan støtte de pårørende 
på en ny og bedre måde, som forhåbentlig kan være med til at undgå at de 
kommer ud i en kompliceret sorg efter at have mistet.

Undervisningsforløb gennem årene har været med til at ruste os som med-
arbejdere til bedre at varetage sine opgaver og udvikle sine kompetencer. 
Dette er alfa og omega, så stedet fortsat kan udvikle sig og vi til stadighed 
kan følge med i nye krav og opgaver vi skal varetage.

Jeg ser frem til fortsat at være en del af dette samarbejde til gavn for kom-
mende patienter og pårørende. 
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Fagområdespecialister 
på hospice
Ved Jesper Jørgen Jensen, virksomhedsansvarlig overlæge

Arresødal Hospice har gennem mange år haft 2 fastansatte overlæger 
tilknyttet behandlingen af patienter indlagt på hospice og patienter i eget 
hjem tilknyttet Det Udgående Hospiceteam. 

Det er vigtig for Arresødal Hospice som specialiseret palliativ behandlings-
sted at kunne tilbyde patienter en palliativ indsats på højeste lægefaglige 
niveau. Derfor prioriteres faglig uddannelse og udvikling højt også blandt 
lægerne.

I 2016 gennemførte jeg den to årige Nordiske Specialist Uddannelse i Pallia-
tiv medicin. Denne uddannelse er et resultat af en fælles indsats fra de nordi-
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ske landes lægefaglige palliative organisationer. Uddannelsen tilbyder læger 
fra de nordiske lande en teoretisk uddannelse på specialist niveau indenfor 
det specialiserede palliative medicinske fagområde. Til dags dato har i alt 47 
læger fra Danmark gennemført denne uddannelse. 

Palliativ medicin er på nuværende tidspunkt ikke et selvstændigt lægefagligt 
speciale, men et specialiseret fagområde. 

I 2016 fik begge overlæger på Arresødal Hospice tildelt retten til at betegne 
sig som fagområdespecialist i palliativ medicin af Dansk Palliativ Medicinsk 
Selskab. Dags dato er i alt 49 danske læger godkendt som fagområdespecia-
lister i palliativ medicin.

2015 har således været et år hvor Arresødal Hospice på flere områder har 
forankret sin faglige position i det specialiserede palliative medicinske felt.
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Støtte til pårørende
Ved Lisbet Due Madsen, hospiceleder

Projekt Pårørende på Arresødal Hospice
I de sidste 1½ år har Arresødal Hospice arbejdet med projekt ”Pårørende 
på Arresødal Hospice” med fokus på, hvordan der ydes støtte til pårørende 
til indlagte patienter her på hospice. Målet med projektet var at udvikle en 
indsats, som tager højde for de selvstændige støttebehov pårørende og 
efterladte har og ikke blot betragte pårørende som patientens vigtigste 
ressource. 

I forbindelse med projektet blev 11 pårørende/efterladte interviewet om de-
res oplevelse af forløbet på hospice og om deres holdning til indførelsen af 
en formaliseret pårørendesamtale på hospice. Pårørendesamtaler anbefales 
også af DMCG-PAL og Sundhedsstyrelsen.

De interviewede pårørende vurderede en sådan samtale som ”en brandgod 
ide” og deres forslag til emner er nu inkluderet i en formaliseret og syste-
matisk samtaleguide, som er ét af flere konkret tiltag i den samlede indsats 
overfor pårørende. 

Samtalens fokus er:

• Den pårørendes nuværende situation, forventninger til forløbet og infor-
mationsbehov.

• Den pårørendes behov for støtte/ønsker/ressourcer i forhold til rollen 
som pårørende.

• Den pårørendes forberedelse og tanker om fremtiden.

Samtalen tilbydes nærmeste pårørende ved indlæggelsen, med patientens 
vidende og dato fastsættes i løbet af de første 2-5 dage. Samtalen varer ca. 
30-45 minutter og dokumenteres særskilt med den pårørendes samtykke. Ef-
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ter dødsfaldet tilbydes efterladte som hidtil en opfølgende samtale. Det sker 
fremover med udgangspunkt i pårørendesamtalen. De pårørende udtrykker 
taknemmelighed over at blive inddraget i forløbet og ved at blive spurgt til, 
hvordan de har det. De føler tryghed i forhold til patientens forløb og egen 
rolle heri.

Fra medarbejdernes perspektiv giver samtalen også mening og de siger, at 
det er blevet mere enkelt at gennemskue, hvilke pårørende der har tilstræk-
kelig støtte i eget netværk og hvilke pårørende, der skal henvises til støtte-
muligheder i andet regi. Fra patienternes side er der også kommet positive 
tilbagemeldinger, idet de påskønner støtten til deres pårørende.
 
Projektet blev muligt med økonomisk støtte fra Trygfonden. Der er udarbej-
det en rapport på baggrund af det samlede projekt.

Sociolog Louise Simone Hansen har været projektleder på projektet med 
faglig projektbistand fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation. 
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Naturen som legeplads 
og adspredelse 
– til børn som pårørende 
Hospice har ved hjælp af en donation fra A.P. Møllers fond og private ga-
ver fået mulighed for en naturlegeplads.

Tiden kan falde lang for børn, som er på besøg hos syge forældre, bedstefor-
ældre eller andre nærtstående.

Børn kan ofte være beklemte og ængstelige med tanke på, at de skal miste 
en meget nær person i deres liv.  
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Vi ønsker at kunne tilbyde forskellige former for adspredelse til børn, der 
kommer her og legepladsen kan være med til at give børn mulighed for, at 
bruge deres kroppe og være et frirum i en ofte diffus og usikker ventetid. 
Legepladsen er anlagt i et område af haven, så den både ligger uforstyrret 
og samtidig er synlig, så også flere patienter kan følge med i børns spontane 
og livsbekræftende leg. 

Legepladsen blev indviet af 9 børn fra den nærliggende børnehave Musere-
den, der alle brugte den flittigt. 

Vi fik også to nye karper til fiskebassinet doneret af to indlagte patienter. Den 
sølvfarvede med sorte pletter er navngivet ”Magnus” og den sølvfarvede 
med orangepletter er navngivet ”Mor”, navngivet af fireårige Magnus, der 
gav navn efter de mest betydningsfulde mennesker han kendte. De to fisk 
blev sat i søen med festivitas den 14. august 2015. 
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Musikterapi på hospice 
Ved Lise Høy Laursen, musikterapeut Cand.Mag.

I 2015 har musikterapeuten fortsat deltaget i det tværfaglige samarbejde for 
at kunne tilbyde hver patient de bedste forudsætninger for lindring i hverda-
gen. Musikterapeuten er på hospice en dag om ugen og deltager i tværfag-
lig konference. Det tilstræbes musikterapi til så mange patienter som muligt. 
Musikterapien foregår på patientens stue eller i den fælles dagligstue efter 
patientens ønske. Musikterapi tilbydes også til de pårørende, mens patienten 
er indlagt på hospice. I nogle tilfælde har patienten og de pårørende valgt at 
modtage musikterapi sammen.

Musikterapeuten medbringer og bruger sin stemme som instrument, ofte 
akkompagneret af guitar. Musikterapeuten benytter også musiklytning fra 
CD til afspænding, guidede billedrejser og refleksion. 

Musikterapien er blevet brugt af mange til afspænding samt fysisk og 
psykisk smertelindring eller som en kærkommen afledning i hverdagen. I 
musikterapien stilles ingen krav. Nogle gange ligger patienten blot og lytter 
og kommer i en dyb afslappet tilstand. En patient fortalte, hvordan musik-
ken fyldte hende ud og gav ro og at alle de mørke tanker forsvandt. Andre 
patienter og deres pårørende får glæde af at synge sammen med musiktera-
peuten. Musikterapien kan også være med til at åbne for tanker og samtaler. 
Den giver patienter og pårørende anledning til at reflektere over den nuvæ-
rende livssituation, de eksistentielle aspekter af livet som tro, tilbageblik og 
barndomsminder. 

I musikken sker tit en ordløs bearbejdning af de mange følelser og tanker for-
bundet hermed. En patient bemærkede en dag: ”Hver sang er som en skuffe, 
der bliver trukket ud. Hver skuffe har sin helt egen følelse og erindring.”. Ved 
længere musikterapeutiske forløb er der opstået en ganske speciel stemning 
omkring bestemte sange og musik for patienten og de pårørende. En patient 
oplevede, at musikken fik stor betydning for bearbejdning af sorg og traume 
fra barndommen. En anden patient fik efter musiklytning og sang åbnet for 
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tanker og følelser i forbindelse med at skulle hjem igen til egen bolig. Dette 
hjalp patienten til at bearbejde ængstelse og finde ro i denne beslutning.

I 2015 har musikterapeuten samarbejdet tæt med den psykomotoriske tera-
peut og tilbudt mulighed for at modtage massage med musik tilpasset den 
enkelte patient. Flere har derigennem opnået en unik afslappelse og velbe-
findende. Nogle patienter har ønsket at benytte musikterapeuten til at gen-
nemgå og bistå med valg af salmer og musik til bisættelse eller begravelse. 

Et andet tiltag har været sansestimulering i form af lyd, lys og duft. Der er 
blevet indkøbt en speciel lampe, som laver smukke bølgemønstre i loftet 
samt lyd af bølger eller stille musik samt en elektrisk duft dispenser til brug 
af æteriske olier efter eget valg som aromaterapi. Nogle patienter har gjort 
brug af lampen ved søvnbesvær. Dette tiltag er stadig i etableringsfasen, og 
forhåbentlig kan man i det følgende år se en større fortrolighed med brug af 
dette tilbud fra både personale og patienters side.

Det har været et spændende år med mange nye ideer og tanker omkring 
brug af musik sammen med andre tiltag. Det tværfaglige samarbejde er 
vokset i kvalitet i takt med, at musikterapien er blevet mere veletableret som 
et fast tilbud til patienterne. Jeg glæder mig til året der kommer med mange 
nye og berigende stunder med patienter og pårørende.
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Samtale med Inge Sandner, 
Frivillig på Arresødal Hospice
Ved Frivillig koordinator, Niels Krause Brix-Thomsen

Bænket omkring kaffebordet med kringle og nys udsprungne tulipaner 
hjemme hos Inge, en af de mange aktive frivillige ved Arresødal Hospice, er 
det tid til at høre nærmere om hendes mangeårige engagement på Arre-
sødal Hospice. 

Inge fortæller, at hun kom i kontakt med hospice, som på daværende tids-
punkt blot havde eksisteret i to år via en annonce i avisen. Inge var således 
en af de allerførste frivillige, der blev tilknyttet hospice. Dette betød så 
endvidere, at de frivillige selv var med til at bygge rammerne omkring deres 
egen indsats op. Der var ikke noget nedskrevet og ingen traditioner på 
stedet at læne sig op ad. Det var en tid, hvor de ofte måtte spørge sig selv: 
hvad gør vi her? Og som Inge siger: ja så måtte vi blot spørge os selv, hvad gør 
vi derhjemme?

Inge siger, at hun blev involveret i frivilligt arbejde af den helt klassiske 
grund, nemlig at hun ønskede at gøre en forskel for andre. Hun havde mistet 
sin mand nogle år tidligere og synes, på trods af at hun også var involveret 
i frivilligt arbejde andetsteds, at hun havde den fornødne tid og ønskede at 
foretage sig noget meningsfyldt. Og med et smil, tilføjer hun, at der måske 
også er et ”omsorgs-gen” på spil i hendes tilfælde.

Hun var meget spændt, da hun begyndte her på Arresødal Hospice. Inge 
siger, at hun ikke havde store forkromede forventninger til opgaverne, men 
beretter i samme åndedrag om en vidunderlig åben modtagelse, der kom 
alle frivillige til del, da de første frivillige holdt deres indtog. Hun kan stadig 
huske det kram hun fik, som noget af det første af en af sygeplejerskerne. 
Hun havde glædet sig til at begynde og følte sig tryg ved huset med det 
samme.
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Igennem alle årene er Inge vandret gennem skoven fra sin bopæl i Frede-
riksværk med en ydmyghed i forhold til de opgaver, der ventede på hospice. 
Inge nævner ord som: omtanke, opmærksomhed og omsorg, når hun skal 
beskrive arbejdet med patienter og pårørende. Helt centrale begreber i det 
mangeårige arbejde, hun har lagt på stedet. På den måde adskiller det sig fra 
de reaktioner, hun oplever, når andre hører, at hun har valgt at være frivillig 
ved et hospice. 

Mange spørger hende, om ikke det er frygtelig tungt eller sørgmodigt at 
være frivillig. Hertil har hendes svar gennem alle årene været: ”at nej, det 
er det absolut ikke”. Det frivillige arbejde byder på masser af glæde, megen 
latter og stor opmuntring. Livet består af både op- og nedture. Fra hendes 
bagland har der gennem alle årene været stor opbakning til hendes valg af 
frivilligt arbejde og dette er med til at indsatsen føles meningsfuld.

Inge har deltaget i mange forskellige store og små begivenheder og mærke-
dage på hospice; barnedåb, bryllupper, fødselsdage og til og med guldbryl-
lup. Især at være med til at arrangere en barnedåb for en ung familie med en 
svært syg forælder har gjort et stort indtryk på Inge. 

Stillet over for spørgsmålet, hvad hun ville svare et menneske, der overvejer 
at blive frivillig ved hospice, siger Inge, at hun mener, at man skal overveje 
det grundigt, inden man bliver frivillig. Der er meget, der skal gennemtæn-
kes og det kræver et personligt engagement, hvis man skal blive glad som 
frivillig ved et hospice. Et ord, der 
går igen i løbet af vores samtale, 
er ordet situationsfornemmelse. 
Inge mener, at det er overordentlig 
vigtigt, at man som frivillig kan se, 
hvornår man skal give nogen et 
kram, og hvornår man skal lade an-
dre være i fred med deres tanker, 
bekymringer eller sorg. Nogen 
gange skal man blot være til stede 
med sit nærvær som menneske, 
måske tilbyde en kop kaffe, men 
derudover lade personen være. 
Det er også omsorg. 
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Hvad taler I 
med patienterne om?
Ved Lisbet Due Madsen, Hospiceleder

Det var mit indledningsspørgsmål til servicemedarbejderne Winnie Klitgaard 
og Helle Sørensen og Pedel Brian Nyberg under en frokost.

Prompte kom svaret, hvad der IKKE blev talt om: sygdommen. Patienterne 
er forståeligt nok fyldt op af sygdom, men når der gøres rent eller der skal 
repareres forskellige småting på stuen, så falder samtalen på andet. Først og 
fremmest vejret, som alle danskere er optagede af, bliver drøftet.

Helle siger, at hun ofte taler med patienterne om, hvad de tidligere har arbej-
det med, og hører om deres hjem og hvordan de lever livet derhjemme, om 
familien og om evt. børnebørn. Hvis patienten stadig er i arbejde, taler de 
lidt om det. I det hele taget tales der om hverdagslivet, som alle er optagede 
af. Nogle patienter spørger også til Helles liv og så fortæller hun om det, som 
alle gerne må vide om hende.

Winnie supplerer, at hun ofte taler med patienterne om de billeder af fami-
lien, de har med eller om de ferier, de har været på. De fortæller gerne om 
deres liv og følger også med i, hvad der foregår her på stedet. Har der været 
en speciel oplevelse dagen i forvejen, så bliver der fortalt om den. I det hele 
taget synes Winnie, at hun hygger sig i samværet med patienterne, når hun 
gør rent.

Brian fortæller, at han ofte taler med patienterne om haven, hvilke løg der er 
blevet lagt og om hvilke blomster, der kommer på hvilket tidspunkt af året.
Dammen med fiskene giver også ofte en anledning til en samtale og er der 
børn som pårørende, benytter han lejligheden til at spørge, om de vil med 
ud og fodre fisk. Så kommer også fortællingerne om alt muligt.
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Dyrelivet fylder meget i samtalerne. Her er både rådyr, ænder og mange, 
mange forskellige fugle. En del patienter holder øje med hvilken slags fugle, 
der ses her på stedet og er der kræfter til det, bliver de fotograferet, fx da en 
patient så isfuglen. Brian siger, at patienterne får naturen forærende ved at 
kunne ligge og kigge ud af vinduet.

Hvad angår samtalerne med de pårørende, så drejer de sig mest om hvordan 
patienten har det. Det er det, de pårørende er optagede af og har ikke over-
skud til så megen anden snak. Helle husker en situation inde hos en patient, 
der var så dårlig, at den pårørende sad og vågede hos hende. Helle skønne-
de, at det nok var bedst at springe rengøringen over den dag, men den pårø-
rende spurgte, om hun ikke bare kunne gå lidt rundt med rengøringskosten 
derinde, så den pårørende ikke skulle være alene med den døende på stuen. 
Det gav tryghed for den pårørende, at der var en anden i rummet og ” så gik 
jeg lidt rundt med kosten”, siger Helle. 

Hver patient gør indtryk. På spørgsmålet om der er patienter, der har gjort 
et særligt indtryk siger Brian, at det gjorde ham så glad at se den pårørende, 
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der hver dag tog sin syge mor i en kørestol og kørte rundt i haven, hvor de så 
på blomster og kunne fortælle, hvor meget den enkelte blomst nu var sprun-
get ud. Hver dag plukkede de nogle blomster til stuen. ”Tænk at de kunne 
have denne glæde med sig, lige til det sidste”, siger Brian.

Helle fortæller, hvordan hun en dag ser en pårørende sidde inde i daglig-
stuen, ret forstenet i ansigtet. Helle sætter sig hen til hende og de får en lille 
snak om det, som den pårørende er optaget af. Efter kort tid siger den på-
rørende: ”Tak, det var lige det jeg havde brug for”. Helle fortsætter sætningen 
med at sige, at det er godt at kunne være lige der, hvor der er brug for hjælp.
På spørgsmålet om, der er situationer der kan være særligt belastende, sva-
rer alle tre: ”når man går på weekend og har en fornemmelse af, at patienten 
nok dør inden mandag, for hvad siger man så?”

Helle, Winnie og Brian siger alle tre, at i de situationer siger de ”kan du have 
det rigtig godt ... ”For det ønsker vi jo for alle, uanset ...”  
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Det Udgående Hospiceteam
Ved Dorthe Kristensen, sygeplejerske

Det Udgående Hospiceteam tilbyder specialiseret lindrende indsats til 
uhelbredelige og dødende patienter i eget hjem, i tæt samarbejde med 
hjemmesygeplejersken og den praktiserende læge. For at optimere dette 
samarbejde og for at få udbredt vores kompetencer og viden inden for den 
lindrende indsats til primærsektoren har vi i 2015 haft forskellige tiltag til 
gavn for patienten og dennes pårørende.

Vi har tilbudt undervisning til sygeplejersker og social- og sundhedsassisten-
ter i alt 4 eftermiddage af 2,5 timers varighed med fokus på den lindrende 
indsats inden for emnerne: 

• Symptomlindring smerter, dyspnø, obstipation, uro, træthed og delir
• Samtalen om liv og død
• De sidste døgn
• Støtte til pårørende

Tilslutningen til disse eftermiddage var så stor, at vi hurtigt måtte melde op-
taget. Efterfølgende steg efterspørgslen fra de kommunale plejecentre mar-
kant, om at blive undervist i lindrende indsats markant. Vi har derfor været 
ude at undervise på temadage flere gange og der er indtil nu planlagt 5 hele 
undervisningsdage i 2016 på forskellige plejecentre i Region Hovedstaden.

At være uhelbredelig syg og være pårørende kan ofte være årsag til meget 
utryghed i hjemmet. For at skabe ro og tryghed i hjemmet har vi udarbej-
det en mappe med råd og vejledning inden for lindrende indsats og med 
oplysninger om telefon numre, hvor det altid er muligt at få fat i nogle fag-
personer, som kan vejlede i svære situationer. Mappen udleveres ved første 
visitationsbesøg.
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For at optimere samarbejdet med andre udgående hospice teams fra Region 
Hovedstaden blev der i 2015 formelt etableret faste møder et par gange år-
ligt, hvor vi udveksler erfaringer og diskuterer den palliative indsats til gavn 
for patienten og pårørende. 
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Donationer
Vi har i 2015 modtaget i alt 196.838 
kr. i donationer. Disse penge mod-
tages med stor tak, da de i høj grad 
bidrager til, at vi har mulighed for 
at holde huset og haven pæn og 
hyggelig med smukke ting og an-
det, som bidrager til at bevare de 
rammer så hjemlige som muligt. Vi 
erfarer også villighed til at støtte 
medarbejderes uddannelsesmu-
ligheder, så vi hele tiden kan være 
ajourført med den sidste nye viden 
indenfor palliation. 

Støtteforeningen for Arresødal 
Hospice har på forskellig vis ydet 
støtte til patienter, pårørende og 
frivillige og til uddannelse til per-
sonalet. Det er godt med denne 
opbakning til arbejdet her på 
hospice. 

Temaet for 2016
Temaet for 2016 er et fokus på kliniske temaer, med henblik udvikling af 
egen faglighed. Her vil vi drøfte såvel værdier, etik, sygdomstilstande og 
praktiske færdigheder.
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Kontakt
Arresødal Hospice
Arresødalvej 100 • 3300 Frederiksværk 
info@arresoedal-hospice.dk 
Tlf. 47 78 70 00 • Fax 47 78 70 19 
www.arresoedal-hospice.dk


