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Indledning

ved Hospiceleder Anne Hansen
2011 var endnu et spændende og travlt år på Arresødal Hospice. Vi har fået mulighed for at lære
mange patienter og deres familier at kende og vi oplever, at vi har gjort en positiv forskel i deres
liv på trods af omstændighederne med alvorlig sygdom og dødsfald. Vi glæder os over de mange
positive tilkendegivelser, vi modtager om vores indsats. Det er et privilegium at få lov. Tusind tak
for det.
Årsrapporten vil vise en del tal om vores virksomhed og hverdag; men også beretninger fra
medarbejdere og frivillige, som har deres virke på Hospice og i det Udgående Hospice Team.
Vi bliver ofte bedt om at undervise i faglige sammenhænge og om at holde foredrag i forskellige
organisationer. Det er en stor fornøjelse at få lov til at komme ud og fortælle om vores hus og vores
opgaver med alle de små historier fra hverdagen som et krydderi på fortællingen.
Her får vi også mulighed for at præcisere for fagfæller og lægfolk, hvad det er for en opgave vi som
hospice skal løfte, at det er gratis at opholde sig på hospice, at vi er at sammenligne med en
specialafdeling, at man kan blive udskrevet fra hospice og at genindlæggelse er en mulighed. Det
er også i undervisning og foredrag, at vi benytter lejligheden til at beskrive forskellen på hospice og
plejehjem.
Personalet er aktive i at holde sig á jour indenfor udviklingen i den palliative pleje og behandling og
de, der har været på efteruddannelse og på kurser sikrer undervisning for alle på Hospice.
Tak til alle, medarbejdere som frivillige, på Arresødal Hospice for jeres store indsats i 2011. Det er
jeres fortjeneste, at vores opgave løses så godt.
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Søgning til Arresødal Hospice
Fra 2008 har vi registreret data vedr. indlæggelser og fra 2009 også vedr. tilknytning til Udgående
Hospice Team i et redskab, som Region Hovedstaden også benytter til dokumentation for vores
belægning. Fra dette redskab kan vi trække data som viser udviklingen over år startende fra 2008.
Registreringssystemet har den svaghed, at det viser det totale antal af henvisninger. Systemet regner
en patient for henvist hver gang den samme person skifter status mellem indlagt og tilknyttet UHT.
Alle tal i nedenstående diagram er gennemarbejdet for sammenfaldende cpr-numre og man kan se
et jævnt antal ansøgninger pr. år.

I 2008 før oprettelsen af UHT, var det 297 personer, der blev henvist og i 2009 blev henvist 335
personer til vores indsats, i 2010 var det 300 personer og 2011 304 personer.
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Indlæggelser, dødsfald og udskrivelser
Antallet af indlæggelser svinger ikke meget over de seneste tre år. Det er omkring 170 mennesker
om året, der indlægges i de 8 senge, som vi indtil videre har til rådighed.

Der har været flere udskrivelser i 2011 end tidligere. Det skyldes først og fremmest tilbuddet om,
at patienterne efter udskrivelsen kan holde en fortsat tæt kontakt til hospice ved at være tilknyttet
det Udgående Hospice Team.
34 af de 38 patienter, der er udskrevet i 2011 er udskrevet efter ophold på hospice, hvor de
generende symptomer er lindret så godt som muligt. Patienten kan ved kontakten med teamet
fortsætte den tætte kontakt til den specialiserede lindrende indsats.
Antallet af dødsfald på hospice er let faldende til 121 i 2011 og kan bl.a. forklares med patienters
ønske om at dø i eget hjem med fortsat kontakt til det Udgående Hospice Team.

Indlæggelsestid for stationære senge.
Den gennemsnitlige indlæggelsestid for patienterne er som det fremgår af figuren.

Disse tal ligger på niveau med de øvrige hospicers.
Den korte tid, der i gennemsnit er til rådighed betyder, at vi på ret kort tid skal lære en familie at
kende i en tid, der for dem er fyldt af mange følelser: Sorg, tab af kontrol, nært forestående
afslutning af livet, frygt for, hvordan den sidste tid vil blive, oplevelser og følelser relateret til at
skulle sige farvel til livet og sine kære osv. Indsatsen skal udover lindring af alle andre symptomer
også rumme at følge patienten i disse svære ting, at vejlede, informere og gå ind i de svære
spørgsmål vedr. døden, ritualer og planer.
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Data for Udgående Hospice Team (UHT) 2011
Da UHT først startede i marts 2009, findes der ikke data i nedenstående diagram for 2008.
Det fremgår af diagrammet, at antallet af tilknyttede patienter i teamet har været lidt lavere i 2011
end tidligere. Nemlig 156 mod 171 i 2010.

Mange af patienterne starter deres forløb i UHT og indlægges så én eller flere gange på Hospice.
Det er disse forløb, der i ovenstående figur kaldes afbrudte forløb i UHT.
Udover at bistå patientens hjemmepleje med idéer til optimal lindring af patientens plagsomme
symptomer varetager de fire deltidsansatte sygeplejersker i UHT al visitation af de ca. 300
mennesker, der hvert år henvender sig til os vedr. forløb i vores regi. Det er en opgave, der sikrer en
meget høj kvalitet i visitationen af vores patienter og en sikring af, at hospicesenge og kapaciteten i
UHT tilbydes til de patienter, der netop har behov for den specialiserede palliative indsats.

Visitation
Visitationsproceduren sikrer, at ansøgninger bliver læst i det hverdagsdøgn, den modtages og
patienten vil indenfor 2 hverdage have en dato for visitationsbesøget.
Det er samme ansøgningsprocedure og visitation til begge muligheder og visitationen foretages
af de udkørende sygeplejersker. Visitationsbesøget udmunder i en faglig klinisk vurdering af
patientens samlede situation og om patienten opfylder kriterierne for enten indlæggelse på
hospice eller tilknytning til det Udgående Hospice Team. Hvis patienten vurderes at have behov
for specialiseret lindrende indsats drøfter sygeplejersken og patienten, hvor indsatsen skal ydes –
på hospice eller i eget hjem. Mange patienter ønsker at være hjemme længst mulig. Indlæggelse
på hospice er afhængig af, om der er en ledig plads og afhængig af en vurdering af de ventende
patienter om hvem, der trænger mest til indlæggelse.

Beretning fra det Udgående Hospice Team (UHT)

Anette Walther, Mette Hal Hansen, Eva Kaaberbøl og Signe Fortuna, UHT sygeplejersker
Det Udgående Hospice Team er efterhånden blevet rigtig godt etableret med fire
deltidssygeplejersker og to læger på deltid tilknyttet. Vi oplever, at flere og flere patienter kender til
vores tilbud og søger det specifikt, fordi de gerne vil være hjemme så længe som muligt.
Alligevel mener vi stadig, at der er mange, der har et behov for støtte i deres sygdomsforløb – men
ikke kender til muligheden og vi vil gerne ind i forløbet på et tidligere tidspunkt.
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Vi arbejder kraftigt på at udbrede kendskabet til det Udgående Hospice Team. Vi har således
kontaktet alle relevante kommuner og sygehusafdelinger pr. brev, hvor vi informerer om vores
funktion og tilbyder undervisning i palliation. Der er så småt begyndt at komme henvendelser som
reaktion på de breve og vi er begyndt at undervise sygeplejersker, sygeplejestuderende og
sundheds- og socialassistenter.

Vi har meget gode erfaringer med vores indsats i hjemmene og på plejecentre. Vi følger den enkelte
patient i dennes sygdomsudvikling og observerer behov for forandringer i den lindrende indsats.
Vi aftaler næste besøg fra gang til gang. Det er vores erfaring, at patienter og pårørende er meget
trygge og har stor tillid til os. Vi skaber tryghed ved at være nærværende, rolige og ydmyge i
tilgangen til patienten og familien. Desuden reagerer vi straks på ændringer i behov og problemer
og iværksætter behandling med det samme. Vi tilbyder telefonrådgivning hele døgnet alle ugens
dage vedrørende aktuelle problemstillinger. I 2011 blev det til 734 telefonkonsultationer, og det er
en lille nedgang siden 2010.

Hvis problemerne ikke kan løses i hjemmet, tilbydes patienterne et lindrende ophold på Hospice,
som for nogens ved kommende er midlertidigt, fordi de udskrives til hjemmet efter de generende
symptomer er lindret.
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Efterhånden har vi etableret et godt samarbejde med hjemmeplejen i mange kommuner. Vi mødes
ofte med dem ude i hjemmene og det træner alle parter i gensidigt at udnytte ressourcerne til
patientens fordel. I 2012 forventer vi, at kunne tilbyde aflastning af pårørende ved hjælp af
frivillige besøgsvenner, som kan komme i hjemmet efter aftale og være hos den syge på tider, hvor
den pårørende har behov for afløsning.
Vores visitation generelt er forbedret betydeligt efter etablering af UHT. Vi visiterer alle patienter,
der bor i vores område, ved et besøg i hjemmet eller på hospitalet og det betyder, at indsatsen
udbydes til de patienter, der har behov for specialiseret palliativ pleje udover almen pleje
og omsorg. Tilknytning til Udgående Hospice Team er i mange tilfælde et godt alternativ til
indlæggelse.
Udskrivelser fra Hospice er også blevet af bedre kvalitet, da patienter og pårørende nu er trygge
ved at komme hjem igen, fordi de har en løbende kontakt til os.
Vi er meget engagerede i vores arbejde og glade for at kunne gøre en forskel.
Vi er faktisk meget stolte af vores indsats.

Patienternes forløbslængde i UHT
Forløbslængden i UHT fremgår af nedenstående diagram. Gennemsnitstiden for UHT forløb er lige
under 50 dage; kortest i 2009 med 41 dage og de to seneste år 48 dage i gennemsnit pr forløb.

Den gennemsnitlige tid med tilknytning til UHT synes umiddelbart kort. Det skyldes, at alle
patienter, der ansøger om ophold/tilknytning visiteres af UHT sygeplejersker og at næsten alle
patienter, der opfylder kriterierne for at kunne modtage indsatsen starter deres forløb i UHT. Her
tilbyder vi vores indsats mens patienten venter på en hospiceplads, hvis det er det, der planen.
UHT er første kontakt for vores patienter og herfra prioriteres hvilken patient, der skal tilbydes den
næste ledige seng. Der er dog også patienter, der indlægges direkte i hospice, når situationen er
helt oplagt til det og der er plads.

8

Afsluttet uden tilknytning til hospice/UHT
105 patienter blev i 2011 afsluttet uden ophold på hospice eller uden tilknytning til det udgående team.

Vi oplever, at patienterne henvises ret sent i deres sygdomsforløb. Det medfører, at hospice har meget
få dage til at indhente supplerende lægelige oplysninger, at visitere patienten og at få koordineret
indlæggelse, når der bliver en plads ledig. Det medfører desværre, at nogle familier vil opleve, at deres syge
familiemedlem ikke nåede at få en hospiceplads, som det ofte formuleres.
Vi vil derfor meget gerne motivere vores samarbejdspartnere til at hjælpe familien med en alvorligt syg
med at være lidt på forkant med at planlægge den sidste tid for den syge. Vi er helt klar over, at det kan
være en vanskelig opgave, men vi ved også, at der er så mange velkvalificerede medarbejdere på hospitaler
og i hjemmeplejen, at den kan løftes. Vi kan se, hvor stor en forskel det gør på oplevelsen af den sidste tid,
at der er ro omkring beslutningerne og at planerne er lagt, mens patienten selv er i stand til at deltage i
beslutningerne.

Belægningsprocent hospice 2008-2011
I driftsoverenskomsten med Region Hovedstaden forpligter os til at have en gennemsnitlig
belægningsprocent på 86% i det stationære hospice.

Det lykkes fint og af grafen kan ses, at belægningen ligger på 91% i 2008, 89% i 2009 og på 88% i 2010 og ´11.
Det er konstante tal, som afspejler det stadige behov, der er blandt alvorligt syge i Danmark for pleje og
behandling på specialiseret niveau.
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Diagnosefordeling
Vores største patientgruppe er mennesker med lungekræft. Vi har patienter med stort set alle typer kræft
med en fordeling som søjlerne viser.
Det bemærkes at vi i 2011 har haft 12 patienter med anden sygdom end kræft. Til sammenligning var dette
tal i 2009 6 patienter. Det vil være vores fremtid, at vi får ansøgninger fra flere mennesker med anden
livstruende sygdom end kræft. Det ligger også i Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger for specialiceret
palliation, at disse patientkategorier skal tænkes med.
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Økonomi 2011
Arresødal Hospice modtager alle driftsmidler fra Region Hovedstaden efter årlige budgetforhandlinger. Pengene skal dække alle udgifter til drift af hospice og UHT; dvs. udgifter til løn,
linned, medicin, mad og alt andet, der er nødvendigt for patienternes pleje og behandling.
Årsregnskabet 2011 viser et overskud på kr. 1,3 million, som primært er opstået ved vakante
stillinger i en del af året i funktioner, som ikke kunne dækkes af vikarer. Desuden har vi haft
mindre forbrug af sygeplejevikarer ved sygdom, kurser og ferie ved hjælp af en mere stram
ressourcestyring og en vurdering i hver enkelt situation af behovet for en vikar holdt op mod den
aktuelle plejetyngde.
Da hospice skal udvide i 2012 og da meget af vores inventar er ved at være slidt, er en stor del af
overskuddet hensat til bl.a. opgradering af patientjournal og IT, samt forberedelse af udvidelsen og
nyansættelser.

Donationer
Vi har i 2011 modtaget såvel donationer som arv. Disse penge modtages med stor tak, da de i høj
grad bidrager til, at vi har mulighed for at holde vores hus pænt og hyggeligt med smukke ting og
andet, som bidrager til at bevare de rammer, vi er stolte af at kunne præsentere og glade for at få
lov til at arbejde i.
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Ledelse på Arresødal Hospice
I 2011 søgte overlæge Torben Ishøy nyt arbejdssted og afdelingssygeplejerske Eva Kaaberbøl skiftede
funktion til at være sygeplejerske i Udgående Hospice Team. De ønskes alt godt med disse opgaver.
Arresødal Hospice har nu ledelsesmæssigt konstitueret sig med et ledelsesteam bestående af hospiceleder,
virksomhedsansvarlig overlæge og afdelingssygeplejerske.
1. juni 2011 tiltrådte Jesper Jensen som virksomhedsansvarlig overlæge og afdelingssygeplejerske Lisbet
Due Madsen blev ansat 1. december 2011. Begge har bred erfaring med den palliative indsats og er godt i
gang med at tilpasse sig Arresødal Hospice og bidrager med mange nye og gode vinkler på arbejdet.
Sammen med hospiceleder Anne Hansen arbejder vi med at udstikke rammer og sikre fremtidige visioner
for stedet, så hospice hele tiden tilbyder kvalificeret tværfaglig specialiseret indsats, baseret på den nyeste
viden med udgangspunkt i den enkelte patients ønske.
Som ledelse arbejder vi kontinuerligt med at bevare hospice som en engageret og udviklende arbejdsplads
for det samlede personale.
I løbet af det næste år står vi overfor en udbygning af hospice med yderligere fire sengepladser og dermed
en større personalegruppe. Det var emnet for afgangsprojektet i hospicelederens diplomuddannelse i
ledelse, som blev afsluttet i november 2011. Dette projekt ”Det ny fælles” danner grundlag for vores fælles
fremadrettede arbejde i ledelsesteamet og hvordan vi sammen med personalet kan integrere udvidelsen i
den allerede eksisterende organisation, så det bliver til inspiration og udvikling for alle parter.
Der er planlagt lederseminar og ledelsessupervision først i 2012 for at styrke den ledelsesmæssige enhed
og dermed sikre tryghed for personalet i forhold til de daglige opgaver.
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Uddannelse og udvikling på Arresødal Hospice
Arresødal Hospice ønsker at bidrage til kontinuerlig kvalificering og udvikling af praksis indenfor palliativ
pleje og behandling. Ligeledes er der ønske om, at personalet på hospice løbende opkvalificeres og udvikles.
Udvikling og opkvalificering sker dagligt i mødet med patient og pårørende. Og den sker også gennem
planlagte daglige konferencer, møder, supervision, læsning af artikler og andet fagligt relevant materiale,
arbejde i Kliniske Interessegrupper (KIG), interne og eksterne kurser/ temadage/uddannelser.
Den interne undervisningsgruppe har til opgave at tilrettelægge temadage forår og efterår,
som regel med et gennemgående tema og med eksterne foredragsholdere.
”Børn og Sorg” har været et af fokusområderne i 2011. Med hjælp af sundhedsplejerske og sorg/krise
konsulent Marie Munk fra Fredensborg Kommune blev vi inspireret til at øge vores viden om børn og sorg.
Den Kliniske Interessegruppe (KIG) ”Børn og sorg” har både inden og efterfølgende lagt mange kræfter i at
færdiggøre et større arbejde omkring emnet.
”Ritualer ved døden” har også været et gennemgående tema. Karen Stølen, lektor og sygeplejerske,
Professionshøjskolen UCC, Sygeplejerskeuddannelsen i Nordsjælland inspirerede os ud fra erfaringer og
sin masteropgave ”At sige farvel gennem ritualer”. Efterfølgende blev der oprettet en KIG-gruppe med
dette tema. Gruppens arbejde har indtil nu resulteret i, at husets ritualer blev gennemgået og skriftlige
materialer revideret.
Et andet tema var ”Det udfordrende nærvær”. Her blev vi inspireret af Lisbet Due Madsen, som senere
blev ansat som vores afdelingssygeplejerske. Lisbet havde primært fokus på vores praksis i mødet med den
lidende patient og på hvordan vi sammen kan være tilstede sammen med patienten i dennes lidelse, uden
nødvendigvis at skulle handle – men også blot at være.
”Husets ånd og værdier” var temaet som Mogens K. Skadborg, overlæge og filosof med masteropgave i
”Etik og Værdier i Organisationer”, Århus Sygehus drøftede med os. Fokus var den enkeltes individuelle
værdier sammenlignet med, hvorledes vi i praksis på hospice arbejder med de fælles værdier. Dette
afstedkom, at vi fik opmærksomhed på og synliggjort vores værdigrundlag, så det danner arbejdsgrundlag
for hele hospice.
Vores kollega sygeplejerske Lone Andersen, som tidligere har arbejdet på Øre-Næse-Hals afdelingen på
Hillerød sygehus og Henning Kirkegaard, Næstformand i Dansk Landsforening for laryngectomerede,
underviste i plejen af patienter med tracheostomi.
Vi anser de Sundhedsfaglige diplommoduler i palliation som det mest relevante videreuddannelsestilbud
for sygeplejerskerne på hospice. Derfor prioriterer vi, at der årligt kan sendes 4 sygeplejersker af sted
på moduler. Det er til stor inspiration for den enkelte medarbejder, men også for hele hospice, fordi de
kommer tilbage med ny viden og indsigt, som de gerne videreformidler.
I foråret 2012 satser vi på at få genetableret Fagligt Forum, som primært har til opgave at styrke
refleksionen over vores daglige praksis igennem drøftelse af de udfordringer og dilemmaer, som dagligdagen
byder på.
Udvikling og uddannelse er en væsentlig grobund for et udviklende miljø og for at fastholde dygtige og
motiverede medarbejdere. Det tilstræber vi hele tiden på forskellig vis.
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Undervisning ud af huset
Vi er altid glade for at få henvendelser og forespørgsler om at komme ud og fortælle om hospice. Vi
tager gerne ud og kommer vidt forskellige steder. Det kan være aktivitetsklubber for ældre, i kirkeligt regi
eller borgerforeninger, men primært hos de mange samarbejdspartnere er der behov for mere viden
om hospice samt vores organisation og virke. Vi underviser meget gerne i palliativ behandling og pleje
i kommunernes hjemmepleje, på ældrecentre og på sygehuse på forskellige faglige niveauer: social- og
sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.
I 2011 fik vi en anderledes opgave med ønske om undervisning som led i uddannelsen af reddere i
ambulancetjenesten. Undervisningen skulle primært omhandle kommunikation, og kursuslederen havde
tænkt det som rollespil, hvor den undervisende sygeplejerske skulle agere patient og eleven skulle trænes
i kommunikation med den alvorligt syge patient. Det har udviklet sig til en fast aftale med undervisning 4
gange årligt af den samme sygeplejerske.
Vi får mange henvendelser fra studerende, som gerne vil indsamle data til deres bacheloropgave på
hospice. Her prioriterer vi at tilbyde muligheden til sygeplejestuderende, fordi de er vore fremtidige
kolleger og fordi de har en særlig faglig tilgang til hospice og vores opgave qua deres studie.
Endvidere får vi henvendelser fra f.eks. arkitektstuderende, som gerne vil lave projekter om den gode
arkitektur og fra journaliststuderende, som gerne vil skildre døden og sætte fokus på mulige tabuer. Vi
forstår godt deres ønske om at skildre rammerne og vilkårene i en niche af verden, som hospice jo er. Men
vi må varetage patienternes tarv og dermed også skærme mod for mange projekter ud over det, der er vor
hovedopgave; nemlig at skabe ro og lindring for patienten og familien.
Det er altid patientens egen beslutning , hvad de ønsker at medvirke i og det støtter vi op om.
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Frivilligt arbejde på hospice

Kirsten Hyrup, sygeplejerske og Lisser Kristensen, hospicesekretær.
Vi har en gruppe meget engagerede frivillige – 21 i alt – med lyst og ressourcer til at give patienter
og pårørende mest mulig glæde under deres ophold på hospice ved at skabe en hjemlig og hyggelig
atmosfære. De frivillige skaber en positiv stemning omkring sig, både for den døende, de pårørende og
personalet.
De frivillige har forskellig baggrund og yder forskellige indsatser. F.eks. har de:
•
•
•
•
•
•
•

påtaget sig værtindefunktionen ved måltiderne
udført praktiske opgaver i huset og i haven
haft små gøremål på patientstuerne
læst op for patienterne
købt ind for patienterne
gået ture i haven og ude i naturen med patienterne
stået for aktiviteter i huset som musik, sang og historiefortælling m.m.

Værdigrundlaget for de frivillige personer er, at de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

har overskud til at være noget for andre
har empati for andres livssituation og kan møde mennesker der, hvor de er i deres liv
lader egne problemer blive udenfor huset
har evnen til at bringe andre glæde, nærvær og ro – i et frirum midt i al det triste
ikke snakker om sygdom med mindre patient eller pårørende selv bringer det på bane
synes at livet skal leves til sidste sekund
kan se det hele menneske og ikke kun den syge patient
ved, at ethvert menneske har en historie
kan rumme patientens og de pårørendes sorg, angst og tristhed

De frivillige vil starte en besøgstjeneste
Besøgstjenesten vil blive et tilbud til patienter i eget hjem, som er tilknyttet det Udgående Hospice Team.
Formålet er at yde omsorg til patienten og aflastning til familien, som kan have brug for at komme lidt væk
for at ordne indkøb, frisør, komme lidt ud i naturen eller andet.

Hvordan blev de frivillige frivillige?
Vi bad lokalavisen om at skrive, at vi manglede frivillige, og vi har udarbejdet en pjece, som er lagt på
biblioteker, i medborgerhuse og andre steder, hvor vi fortæller om det frivillige arbejde på hospice. Når en
evt. kommende frivillig henvender sig til os, får de tilsendt et spørgeskema, som de skal besvare. Derefter
bliver de indkaldt til en samtale, hvor vi indbyrdes uddyber ønsker og forventninger. Den nye frivillige vil
derefter starte som føl hos en anden frivillig de første gange på hospice.

Ønsker for fremtiden for det frivillige arbejde
•
•
•
•

Udvidelse af besøgstjenesten
En fastansat frivilligkoordinator
Flere frivillige
Opfølgende samtale med de frivillige efter ca. 3 måneders funktion

Vi vil hermed bringe en stor tak til alle vore frivillige, som er dem, der udgør det lille ekstra – de er pynten
på kagen.
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