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18. september 2002. Stiftende general- 
forsamling for ”Støtteforeningen for Ho-
spicepatienter i Storstrøms Amt” afholdt i 
Nordre Kirke i Nykøbing F. Støttefore-

ningens bestyrelse fik fem medlemmer: 
Johannes Andersen, Birgitte Lorentsen, 
Knud Erik Madsen, Gudmund Brøgger og 
Laila Jønsson.

Efterår 2002. Planerne om et hospice på 
Maribo Sygehus bakkes op af et enigt sund-
hedsudvalg i Amtsrådet.

11. november 2005. Bestyrelsen for Ho-
spice i Storstrøm bliver stiftet med Birgitte 
Anthonsen – Svanevig Hospices nuværende 
bestyrelsesformand – som formand. Øvrige 
medlemmer er: praktiserende – og nuvæ-
rende overlæge på Svanevig – Niels Møller, 
advokat Flemming Boye, overlæge Torben 
Kjær, skolepsykolog Lene Hatt og gårdejer 
Kaj Weng Rasmussen.
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Det har været en fantastisk rejse at følge, hvordan 
arbejdet med alvorligt syge og døende har udvik-
let sig i Danmark og ikke mindst på Svanevig de 
seneste ti år.

I efteråret 2005 trådte en ny lov i kraft, som betød, 
at hvert amt skulle oprette 12 hospicepladser. 

På det tidspunkt havde en arbejdsgruppe allere-
de i årevis arbejdet idealistisk for etablering af et 
hospice på Lolland-Falster igennem ”Støtteforening 
for Hospice i Maribo”. Den nye lov gav støttefor-
eningen nyt håb om, at visionen om et hospice i 
Maribo ville blive en realitet.

Af mange forskellige grunde blev placeringen i 
sidste ende ikke i Maribo, men i det skønneste 
område i Bandholm. En rigtig god løsning for at 
opleve naturen så tæt på – lyset over Smålandsha-
vet, markerne, Lollands store himmel, stilheden og 
roen – er i sig selv lindrende. 

Formålet for Svanevig Hospice er i dag som for ti år 
siden at yde palliativ behandling, omfattende pleje, 
omsorg, smertelindring og sjælesorg for døende og 
uhelbredeligt syge patienter, samt yde social støtte 
og vejledning og sjælesorg til den syges familie.

Plejen og omsorgen skal bidrage til at gøre den 
syges sidste tid til en positiv del af livsforløbet. Livet 
skal leves til det sidste. Samtidig skal den syge og 
dennes pårørende opleve en helhedsorienteret ind-
sats præget af åbenhed, betingelsesløs accept og 
bekræftelse af den syges værdi som menneske.

Tilbage i 2005, da støtteforeningen blev dannet, var 
det stadig kontroversielt at tale om et hospice. 

Det har gudskelov ændret sig i positiv retning i de 
forløbne ti år. 

Det er gået op for befolkningen, at en indlæg-
gelse på hospice kan være en utrolig lettelse, en 
kæmpe aflastning og en mulighed for at få en 
rigtig, rigtig god tid i en svær situation. 

Ydermere ved vi i dag, at en del patienter bliver 
udskrevet, fordi de får det bedre.

At gå igennem huset i dag – i spise- og opholds-
rummene, at være på besøg i lejlighederne, at høre 
musik, sang og latter, at se hvor meget der hygges, 
pyntes og LEVES hver eneste dag på Svanevig – 
viser, at det var arbejdet værd at kæmpe for at få et 
hospice til Lolland. Hvert sekund!

TAK til et fantastisk personale og til alle de frivillige, 
som hver eneste dag gør sig utrolig umage overfor 
deres medmennesker.

Birgitte Anthonsen
Formand for bestyrelsen, Svanevig Hospice 

  

SVANEVIG HOSPICE FYLDER 10 ÅR 
– ubegribeligt og vidunderligt!
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I 2016 brugte Svanevig Hospice ni måneder på 
at tale om og diskutere husets værdigrundlag.

På temadage og i arbejdsgrupper talte persona-
le, ledelse, frivillige, hospice- 
bestyrelsen og støtteforeningens bestyrelse sig 
frem til fire overordnede værdier. 

De fire værdier sætter hver eneste dag retningen 
for arbejdet og aktiviteter på hospice og i besty-
relserne. 

Vores værdier er levende. 
Ligesom alt andet, der foregår i huset.

De 4 værdier er:

Rummelighed (s. 3) 
Omsorg (s. 19) 
Ansvarlighed (s.35) 
Medinddragelse (s. 67).

SVANEVIGS VÆRDIER

Fotos: Svanevig Hospice



Værdi  
RUMMELIGHED

Rummelighed er respekt for det enkelte 
menneskes værdighed, for dets selvbillede, 
dets identitet og syn på verden. 

Vi udtrykker rummelighed ved at se, spørge, 
lytte og være opmærksomme. 

Vi rummer det enkelte menneske ved – i størst 
muligt omfang – at respektere den enkeltes selvbe-
stemmelse og valg. Vi leverer unikke indsatser og 
skaber individuelle rammer, så den enkelte patient 
kan få mulighed for at udfolde sit liv. 
Rummelighed er at understøtte den enkeltes inte-
gritet og selvbillede under hensyntagen til fælles-
skabets trivsel.

Vi er opmærksomme på, at rummelighed kan blive 
til grænseløshed og en laden stå til. Derfor handler 
rummelighed også om mod til at sætte grænser 
eller mod til at gribe ind i respekt for fællesskabet, 
i respekt for en faglig vurdering, i respekt for det 
enkelte individ eller for at undgå omsorgssvigt. n 03
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Det er blevet det sted, vi drømte om. Og meget mere!

Birgitte Bülow har været vant til at drømme stort. 

Og til at få drømmene til at gå i opfyldelse. Eller ac-
ceptere at de måtte gå under. For en tid. Eller for altid.

Hun blev ansat som faglig konsulent, mens Svan-
evig Hospice kun var i idéfasen. 

I dag er hun hospicechef for et hospice, som i 
årenes løb både blev en realitet, udvidede med to 
sengepladser og en havestue, og som er etableret 
som et fagligt videnscenter, som samarbejdspartne-
re og uddannelsesinstitutioner vender sig imod. 

En stor drøm blev virkelighed.

”Det har været en fantastisk rejse. Sjovt, hårdt, med 
bump og medvind. Men alt sammen har det gjort, 
at vi i dag står på et solidt fagligt- og socialt funda-
ment”, siger hun.

Man skal turde bygge nyt
Da Birgitte Bülow blev ansat i 2006, var det til et pro-
jekt, der som arbejdstitel hed ”Hospice Storstrøm”. 

Tanken var, at det skulle ligge på de øverste etager i 
Maribo Sygehus, som netop var blevet nedlagt.

”De planer kuldsejlede heldigvis. Det er efter min 
mening ikke godt at bygge noget nyt ind i et eksi-
sterende byggeri. Det ville være blevet et helt andet 
sted. For os har det været vigtigt, at Svanevig har 
så lidt præg af hospital som muligt, det ville have 
været en næsten umulig opgave at opnå på Maribo 
Sygehus”, fortæller hospicechefen.

Da sygehustanken faldt til jorden, erhvervede hospi-
cebestyrelsen i stedet en grund i Bandholm tæt på 
skov, mark og med udsigt over Smålandsfarvandet. 
Og så blev der plads til de store tanker og visioner.

”Vores byggerådgiver sagde til os, at det i første 
omgang var forbudt at sætte streger på et stykke 
papir. Vi skulle kun koncentrere os om at beskrive, 
hvad vi drømte om”.

Så det gjorde Birgitte Bülow sammen med hospi-
cebestyrelsen. 

”Vi ville have et patientområde med lejligheder, som 
hver havde en terrasse ud mod havet. Man skulle 
ikke kunne kigge ind til hinanden, og patienternes 
lejligheder skulle være skærmet fra offentligheden 
ved at ligge bagest i huset. Der skulle også være 
et køkken, så vi selv kunne lave mad. Det var og er 
vigtigt for os, at patienterne kan få den mad, de har 
lyst til. Og der skulle være et køkken/alrum, så alle 
kan spise sammen til måltiderne”.

Birgitte og bestyrelsen fik det meste af det, de 
ønskede sig. 

Derfor ved hun, at det er muligt at drømme og 
ønske højt og få det, man gerne vil have.
 
Jeg ville bare kigge…
Men vi går lidt for hastigt frem.

Før Birgitte Bülows ansættelse i 2006 – først 
som faglig konsulent, siden som projektleder og 
hospicechef – lå års arbejde med overhovedet at få 
tanken om et hospice på Lolland til at slå rod hos 
politikerne.

Januar 2006. Donationer fra Lions Club 
Maribo og Odd Fellow Loge nr. 52 til ho-
spice, som opmuntring til arbejdet.

August 2006. ”Hospice Storstrøm”, som 
det nu hedder, får en principgodkendt 
driftsaftale med Region Sjælland.

1.november 2006. Birgitte Bülow, Svan-
evigs nuværende hospicechef, ansættes af 
bestyrelsen som konsulent til at deltage i 
forberedelserne af det kommende hospice.
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Det hele startede med én ildsjæl, Johannes Ander-
sen. Han var forstander for Sønderskov Hjemmet, 
et behandlingshjem for misbrugere og psykisk syge, 
og i 2002 oprettede han en støtteforening, som 
skulle bane vejen for et hospice.

Tre år senere i 2005 blev Birgitte Anthonsen, den 
nuværende formand for Svanevig Hospices bestyrel-
se, ringet op af et af bestyrelsesmedlemmerne. 

”Vi skal lave et hospice, og vi har brug for et besty-
relsesmedlem, som har erfaring fra praksis”, sådan 
lød beskeden, husker Birgitte Anthonsen. Hun er 
læge og arbejder i en palliativ enhed. Hun ville 
være perfekt som praktiker i den nye bestyrelse.

”Jeg sagde til min mand, at jeg ville tage med til 
et møde. Bare for lige at kigge. Og ja, jeg er der 
stadig”, ler Birgitte Anthonsen højt. 

Men dengang i 2005 lå der stadig mange års arbej-
de forude for hende og resten af bestyrelsen, før 

man den 20. januar 2010 endelig officielt kunne slå 
dørene op til Svanevig Hospice.

”Da regeringen i 2005 vedtog, at der skulle ligge et 
hospice i hvert af landets amter, var det et gennem-
brud for os. Vi havde jo allerede gjort en del af forar-
bejdet, så da begyndte jeg for alvor at tro på, at det 
nok skulle lade sig gøre”, siger Birgitte Anthonsen.

I 2006 var foreningen så langt med planer og for-
handlinger og havde så mange fonds- og donati-
onsmidler, at det gav mening at kigge sig om efter 
en konsulent, som havde erfaring med pasning af 
syge og døende – og som havde potentiale til sene-
re at blive hospicechef.

Svanevigs to Birgitte’r på tur 
Birgitte Bülow er uddannet sygeplejerske og havde 
mange års erfaring fra hjemmeplejen og visitationen 
i Maribo Kommune, hvor hun havde haft særligt 
fokus på pleje af alvorligt syge og døende borgere 
og deres familier. 

Oktober 2007. Planerne om ombygningen 
af Maribo Sygehus til hospice opgives 
endeligt.

November 2007. Fonden for Sparekassen 
Lolland sikrer endeligt, at ”Hospice Stor-
strøm” kan bygges i Bandholm.

December 2007. Endeligt ja fra Lolland 
Kommune til, at hospice kan bygges i Band-
holm.

December 2007. Donation fra TrygFonden 
på 100.000 kr. til at opbygge et korps af 
frivillige på det kommende hospice.

December 2007. Aftale om driftsoverens-
komst med Region Sjælland bliver under-
skrevet af bestyrelsesformanden.

Fotos: Svanevig Hospice
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”Det var en drømmestilling”, husker 
Birgitte Bülow om jobopslaget, som 
hun efter efter nogen betænkningstid 
valgte at søge, selvom hun var usikker 
på, om hun havde kvalifikationerne.

”Der var slet ingen tvivl om, at det 
skulle være hende”, siger bestyrel-
sesformand Birgitte Anthonsen på 
sin side.

”Og at ansætte hende er noget af det allerbedste, 
vi har gjort. Det har sparet os for så mange penge, 
fordi hun vidste en masse om, hvad vi havde brug 
for på et hospice både i form af indretning og hjæl-
pemidler og kvalifikationer hos personalet”.

At de to Birgitte’r oven i købet havde det personligt 
godt sammen, gjorde kun arbejdsprocessen bedre.

”Vi var rundt på samtlige hospicer i Danmark for at 
blive inspireret. Vi kiggede på indretning, lys, luft 
– og vi var såmænd også på studietur til Kastrup 

Maj 2008. Hospice Storstrøm tager navne-
forandring efter vigen, hvor hospice ligger. 
Navnet bliver Svanevig Hospice.
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Lufthavn for at kigge på gulve. Gulvet i et hospice 
skal jo kunne holde til meget, så det var vigtigt 
at finde det helt rigtige. Vi havde virkelig god 
sparring med hinanden”, som Birgitte Anthonsen 
fortæller.

Fremtidsdrømme
Til sidst var alle valg truffet. Huset stod der med sine 
pladser til 12 patienter. Ansættelsessamtalerne blev 
holdt i en skurvogn på byggepladsen, mens hånd-
værkerne satte de sidste ting på plads og i stand.

Og 4. januar 2010 mødte medarbejderne og ledel-
sen så for første gang hinanden alle sammen. De 
næste uger gik med oplæring, at pakke møbler ud, 
stille på plads. Blive parate.

20. januar blev Svanevig Hospice indviet, og de 
kommende dage var næsten 3000 mennesker forbi 
til Åbent Hus, hvor stedet stolt blev vist frem. 
En lille uge senere startede de første frivillige. 
Samme dag kom også den første patient, som blev 

mødt af et personale, som var mere end parate til 
at kaste sig ud i alt det nye.

Og nu er ti år gået. Huset, personalet, værdier og 
arbejdsgange har udviklet sig. Har fundet deres lejer 
og rytmer. 

Bestyrelsesformanden sidder lidt og tænker på 
årene, der er gået, og de, der ligger forude.
”Det er blevet det sted, jeg og bestyrelsen drømte 

om. Og meget mere! Det er stort at kunne sige 
det”, siger hun alvorligt.

”Det er enestående, hvordan både personalet og 
de frivillige konstant tænker ud af rammerne. Og 
det er så vigtigt. Menneskers liv er ikke firkan-
tede. Der er brug for, at man tør tænke rundt 
og i helheder. Og det kan de på Svanevig. Jeg 
er så spændt på, hvad der kommer til at ske i de 
kommende år. Det er helt sikkert, at det bliver 
godt. Og det er lige så sikkert, at det ikke bliver 
kedeligt”, siger Birgitte Anthonsen med et af sine 
hjertelige grin. n

Oktober 2008. Arkitekter og entreprisen 
til bygningen af hospice bliver valgt. CUBO 
Arkitekter og Jönsson A/S er totalentrepre-
nør.

1.januar 2009. Birgitte Bülow bliver fuld-
tidsansat som hospicechef.

18. februar 2009. Første spadestik bliver 
taget af initiativtageren til den første støt-
teforening, Johannes Andersen, efter syv 
års græsrodsarbejde. 
Han sagde blandt andet: ”Det er en glæ-
dens dag i dag. I dag markeres det med et 
spadestik, at opførelsen af Svanevig Hospice 
tager sin begyndelse. Det er et længe ven-
tet ønske, derfor er det en stor begivenhed, 
der finder sted i dag (…) Må Svanvig Ho-
spice blive et godt sted at være med meget 
kærlighed, pleje og omsorg til beboerne”.

Foto: Svanevig Hospice



Birgitte Bülow
Hospicechef, 
ansat siden 2006 Det er første arbejdsdag efter nytåret 2010.

Hospicechef Birgitte Bülow ser for første gang 
ud over den stab, hun og hendes souschef har 

brugt de seneste måneder på at ansætte.

”Jeg tænkte: ”Hold nu op! Hvad har du dog gang i?” 
Jeg havde aldrig været leder på det niveau før, og 
i denne forsamling kunne jeg se flere, som havde 
+10 års ledererfaring. Samtidig var vi alle sammen 
nye. Vi skulle først til at lære hinanden at kende. 
Skabe vores egen kultur og faglighed. Og der var 
kun tre uger til, den første patient ville komme”, 
fortæller Birgitte Bülow. 

” Vi skulle lære alt fra bunden. Det var sjovt. Og 
det var hårdt. Men vi gjorde det sammen. Voksede 
sammen”, siger Birgitte.

”Vores grundlæggende værdi har altid været, at 
patienter og pårørende skal være i centrum. Men 
i starten mente vi også, at alt skulle kunne lade sig 
gøre. Det har vi revurderet, for alt skal ikke kunne 08

Marts 2009. Hjørdis Høegh-Andersen 
bliver valgt som ny formand for Støttefor-
eningen for Svanevig Hospice.



09

 

Loftet må aldrig  
blive for lavt!

lade sig gøre. Det er ikke muligt. I stedet har vi om-
formuleret det til, at vi skal være rummelige og tage 
udgangspunkt i det enkelte menneske. Men det er 
os, der er de professionelle, så vi skal også turde 
sætte nogle grænser. Dét tog lidt tid, før vi indså, at 
det var nødvendigt at gøre det”, smiler hun.
”Og det er da også en vedvarende udfordring, for 

loftet må aldrig blive for lavt!”

Svanevigs rygrad 
Igennem alle ti år har Birgitte været Svanevigs 
rygrad. Hun har ledet byggeriet, så hun kender 
hver eneste knast og skrue. Hun har ansat perso-
nalet, har indkøbt hver en stol og seng. Og hun 
har udviklet sig fra en leder, som helst så, at alle i 
personalegruppen kunne lide hende til at indse, at 

”det er okay, at de ikke kan lide mig alle sammen 
hele tiden”.

På jubilæumsdagen kan Birgitte Bülow se tilbage på 
ti år, som har udviklet Svanevig Hospice, personalet, 
de frivillige og hende selv.

”Når jeg ser tilbage på de år, så står det tydeligt for 
mig, at det har været vigtigt, at vi har været sam-
men om at tage de store beslutninger. Eksempel-
vis da vi skulle gentænke vores værdisæt. Det ar-
bejdede vi med over ni måneder, og vi gjorde det 
sammen – personale, frivillige, hospicebestyrelsen 
og støtteforeningen – derfor er vores værdier så 
grundfæstede, og de giver os hver dag en retning 
i arbejdet, som er vigtig”, understreger hun.

”Vi har gjort det godt. Vi har en medarbejder- og 
frivilliggruppe som fungerer supergodt sammen, og 
generelt er vi gode til at få taget fat i tingene, før 
de udvikler sig. Vi havde for nyligt en sygeplejer-
skestuderende, som sagde, at hun aldrig tidligere 
havde været på en kvindearbejdsplads, hvor der 
ikke var sladder. Det er selvfølgelig ikke rigtigt, at 
her slet ikke er sladder, men generelt er vi gode til 
at få sagt tingene højt i stedet”.

Missionens første ti år er med andre ord gennem-
ført tilfredsstillende. 

”Og det giver selvfølgelig en masse lyst til at starte 
ti nye år med nye mål. Det bliver spændende at se, 
hvor vi er i 2030!” n

April 2009. De første  
lejligheder løftes på plads…

Fotos: Svanevig Hospice



17. juni 2009. Rejsegilde! 

Her skal latter og sorg gå hånd i hånd

Det er kontrasternes hus.

På mindebordet står to lys og blafrer lidt forsig-
tigt. Ved hvert lys står en kærlig hilsen skrevet fra 
Svanevig Hospice til familierne til to patienter, som 
er døde indenfor det seneste døgn.  

Patienterne er ikke hentet endnu. Når det sker, vil 
kisten og de pårørende – hvis de ønsker at delta-
ge – gå forbi lyset for deres kære og puste det ud, 
inden kisten køres det sidste stykke ud ad huset. 
Imens står alle, som kisten kører forbi på denne 
sidste tur, stille og sender den afdøde og familien 
godt af sted.

Mens de to lys står tændte få meter væk, er to 
patienter og en frivillig i gang med at dele en sjov 
historie fra den ene patients liv over en kop mor-
genkaffe i køkken/alrummet. Latteren slår op fra de 
tre med jævne mellemrum. 

Få øjeblikke efter kommer to frivillige mere og be-
gynder at pakke kaffekurven. I dag skal de sammen 
med tre patienter, en pårørende og en patients 
hund på tur til Dodekalitten – et af Lollands nye 
vartegn.

Kaffekurven bliver pakket med kaffe, kage og 
vand. Nu er det bare at vente på minibussen, så 
drager de af sted. 

”Vi glæder os til at få en fin oplevelse sammen”, 
siger den pårørende og kigger kærligt på sin kone. 

Livet har værdi til det sidste
Fra første dag har det været vigtigt for ansatte og 
frivillige på Svanevig Hospice, at ”hver dag skal 
være patientens dag”, som hospicechef Birgitte 
Bülow sagde ved indvielsen.

Alle er enige om, at livet har værdi og skal leves så 
godt, som det overhovedet er muligt hver eneste dag.

For nogle patienter og pårørende betyder det, at 
patienten får lov at ligge roligt og stille og sove, 
mens de pårørende kan bo på stuen eller i en gæ-
stelejlighed og være lige i nærheden hele tiden.

For andre med flere kræfter betyder det at kunne 
deltage i udflugter, aktiviteter, hyggelige middage, 
at lytte til musik, hygge med frivillige eller noget 
helt femte. 

Som Birgitte Bülow også sagde ved indvielsen: 
”Her vil latter og sorg gå hånd i hånd”.

Og det gør de. Hver eneste dag. Og der er plads til 
begge dele side om side. n
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Vi glæder os til at få en  
fin oplevelse sammen.

Foto: Svanevig Hospice
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DE FRIVILLIGE GØR SVANEVIG HJEMLIGT

”En morgen så jeg, at lyset på mindebordet var 
tændt. Hvad nu? Hvad skal jeg sige, gøre, hvad for-
ventes der af mig? Opholdsstuen skulle ryddes for 
morgenmaden, de almindelige opgaver ventede, og 
inden jeg havde haft mulighed for at spekulere, sad 
jeg med en pårørende i hånden, lyttende, afven-
tende og trøstende uden at sige noget substantielt. 
Igen havde jeg lært noget”.

Sådan skrev frivillig Elisabeth Rosenørn-Lehn for ti 
år siden. Hun var lige blevet frivillig på det nye ho-
spice og overvejede i starten, hvad stedet egentlig 
forventede af frivillige.

Hurtigt gik det op for hende, at det ”eneste”, Sva-
nevig forventer af sine frivillige, er, at de er sig selv, 
at de er nærværende, og at de er der for patienter 
og pårørende, når der er behov for et indfølende 
medmenneske. 
 
Frivillige er uundværlige
De første frivillige blev budt velkommen på Svane- 
vig Hospice den 26. januar 2010, samme dag, som 
den første patient blev indlagt.

For hospicechef Birgitte Bülow har det frivillige en-
gagement altid været en væsentlig og uundværlig 
del af hospice.
”De frivillige byder ind med noget helt essentielt: 
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Sig selv. Det menneske, de hver især er”, siger Bir-
gitte Bülow.
”Det er de frivillige, der er med til at gøre hospice 

hjemligt for både patienter og pårørende. De kom-
mer og laver de hyggelige ting. De er værter ved 
måltiderne, de cykler og går ture, de sørger for 
alle mulige aktiviteter. De kan holde i hånd, snak-
ke både om det levede liv og om dagens nyheder. 
Og fordi vores patienter er meget forskellige, er 
det så vigtigt, at vores frivillige også repræsenterer 
den mangfoldighed. Hvilket de gør og har gjort 
helt fra starten”.

I starten krævede det dog nogle kræfter for hende 
at overbevise alle i personalegruppen om, at frivil-
lige skulle værdsættes og respekteres på lige fod 
med andre faggrupper i huset.

”Mange havde aldrig prøvet at arbejde side om 
side med frivillige før. Nogle så dem nok som 
konkurrenter i starten. Andre mente ikke rigtigt, 
man kunne regne med frivillige. Begge holdnin-
ger mener jeg, vi har fået gjort op med. Det er 
selvsagt et ledelsesansvar at gøre det helt tydeligt, 
at de frivillige skal respekteres på lige fod med 
personalet. Og i dag kan jeg høre på personalet, 
at de frivillige på alle måder bliver betragtet som 
en ligeværdig del af huset”.

Frivillig-autonomi
Netop fordi de frivillige altid er blevet betragtede som 
en selvfølgelig del af Svanevig Hospice, er de også 
blevet inddraget, når store beslutninger skulle tages.

Eksempelvis da huset i 2016 skulle præcisere sine 
værdier.

Det skete over flere tværfaglige temadage, hvor 
frivillige deltog på lige fod med personale, hospice- 
og støtteforeningsbestyrelserne. 

Resultatet er, at værdierne i dag er dybt forank-
rede på tværs af faggrupper. Alle ved, hvad man 
arbejder for. Og man gør det i fællesskab.

I løbet af årene er de frivillige også blevet mere og 
mere autonome og udtænker flere og nye initiati-
ver, som de selv – i samarbejde med frivilligkoordi-
natoren – har ansvaret for at udvikle og køre. (Se 
kapitel: Det åbne hospice på side 48)
”Det viser, at vi er lykkedes med at få gruppen til 

at føle sig ligeværdig med resten af huset”, som 
Birgitte Bülow siger.

Elisabeth fandt sin vej
”At være frivillig er livsbekræftende, givende og 
lærerigt. Alt sammen vel nok mest på grund af 
fællesskabet i huset”.

Det skrev Elisabeth Rosenørn-Lehn også i 2010. 
Og hun står ved de ord i dag. For 
Elisabeth er – heldigvis! – stadig frivillig. 

For nylig skrev hun:
”Dagene er aldrig almindelige her. Hverken for 

patienter, pårørende eller alle os andre i huset.

Livet på Svanevig er dynamisk, er fuld af energi, 
forståelse, fællesskab og omsorg for hinanden, og 
som frivillig får jeg så meget foræret.

Tankerne flyver; mens jeg kører hjem, mon jeg 
kan fortsætte den gode samtale jeg havde med 
den meget vidende patient, eller vil der være et lys 
tændt på mindebordet, når jeg kommer igen”. n 

Der er smil at hente hos de frivillige Lene Jørgensen 
og Ruth Bierre og læge Niels Møller.

Foto: Svanevig Hospice
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Våge- og besøgstjeneste
Ud over de mange, mange aktiviteter og prak-

tiske ting, de frivillige bidrager med på Svanevig 
Hospice, har to grupper af frivillige også meldt 

sig til henholdsvis våge- og besøgstjeneste.

Vågetjeneste
En gruppe på ti frivillige har stillet sig til  

rådighed som vågere, hvilket betyder, at de 
kan tilkaldes, hvis en patient har det skidt, er 
angst eller urolig og har behov for at have 
en hos sig hele tiden. Måske har patienten 

ikke familie, måske er familien langt væk eller 
måske har de brug for en pause. I alle tilfælde 
kan en frivillig, som kender huset, sygeplejer-
skerne og oftest også patienten komme og 

sidde hos vedkommende. 

Vågerne kan tilkaldes hele døgnet.

Besøgstjeneste
I 2018 besluttede Svanevig Hospices frivillig-

gruppe, at de gerne ville stille sig til rådighed  
for de patienter, der bliver udskrevet og som 
enten ikke har så meget netværk, eller som  

har behov for en lille livline tilbage til hospice.  
De udskrevne patienter får to besøgsvenner  
tilknyttet. Frivillige, som de allerede kender  

fra deres tid på hospice. 

Besøgsvennerne kommer på skift  
én gang om ugen i tre måneder i alt.

ÅBNING – JANUAR 2010

Foto: Svanevig Hospice



1. januar 2010. Hospicelæge, 25 sygeple-
jersker, fysioterapeut, køkkenleder, rengø-
ringsassistenter, sekretær, pedel, frivilligko-
ordinator og præst er ansat. 4. januar 2010 
er første arbejdsdag.

20. januar 2010. Officiel indvielse af Sva-
nevig Hospice. Johannes Andersen klipper 
snoren, og bestyrelsesformand Birgitte 
Anthonsen siger i sin indvielsestale: ”Yes, 
we can. Og vi skal lave det smukkest hospice 
i landet”.

22., 23. og 24. januar 2010. Åbent hus for 
alle. Omkring 3000 mennesker kom forbi.
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Foto: Svanevig Hospice

Fotos: Svanevig Hospice



16

Bente Heerup
Frivillig siden 2010 Det var en formiddag, som den slags nu er 

flest.
Bente Heerup var lige gået på pension, og 

denne formiddag var hun gået ud for at handle.
Mens hun stod foran hylderne med frugt og 

grønt, henvendte en ældre mand sig til hende.
”Tror du, de her kartofler er nye?” spurgte han 

forsigtigt.
Det mente Bente bestemt, og de talte lidt videre 

om løst og fast. 
”Jeg endte med at sige til ham, at jeg syntes, det 

var så hyggeligt at have mødt ham. Bagefter tænk-
te jeg: Du trænger vist til at komme ud og bruge 
dig selv igen, Bente”, ler hun.

Og som tænkt, så gjort. 
Bente kontaktede hospicechef Birgitte Bülow, 

endnu inden Svanevig Hospice var åbnet, og lagde 
billet ind på at blive frivillig. Hun tænkte, at netop 
det sted måske kunne være noget for hende.

26. januar 2010. Første patient bliver 
modtaget. 26. januar 2010. Første frivillige starter.
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Og det var det. Er det! For her ti år senere giver det 
hende stadig stor glæde hver eneste gang, hun 
kommer på hospice.
”Det er forskelligt, hvor meget kontakt jeg har med 

patienter og pårørende. Det kommer jo an på, hvor 
friske de er. Men hver gang jeg går hjem, føler jeg, 
at det har været en god dag. Helt grundlæggende 
giver det mig en ro i sjælen at vide, at det her sted 
findes. Et sted, hvor alle – ansatte og frivillige – har 
det ene mål, at patienter og pårørende skal have det 
godt”, siger hun.

Øver sig i at aflæse patienternes behov
Bente oplever ofte, at andre studser, når hun fortæl-
ler, hun er frivillig på et hospice. 
”Folk synes, det må være så tungt og trist. Men 

langt, langt det meste af tiden er det lige omvendt. 
Her er så meget livsglæde. Når jeg kører en tur med 
en patient ned til vandet, så er det ikke det triste, 
vi taler om. Vi taler om dagen, om de ting, vi ser 

eller om vedkommendes liv. Det vigtige er at møde 
patienterne der, hvor de er, og tale om det, de har 
brug for”.

Det positive livssyn
For Bente har årene som frivillig lært hende, at der 
er mange måder at finde de lyse ting i livet på.
”Vi havde for eksempel en patient med en hjerne- 

tumor, som påvirkede ham både fysisk og i hans 
tale. Men han havde valgte at betragte tumoren 
som en ven. Han talte med den og forholdt sig til 
de ting, han ikke kunne, som noget tumoren havde 
besluttet. Det lyder måske sært, men han gjorde det 
med stor humor, og jeg er sikker på, det hjalp ham. 
Vi sad ofte ude i vores lysthus og talte sammen om 
stort og småt”, fortæller hun.

”Jeg har lært meget af folks positive livssyn. Der 
findes så mange måder at skabe gode tanker og 
positive input på. Det betyder meget for mig at få 
lov at opleve det og dele det med patienterne”. n

 

Det giver  
ro i sjælen at vide,  
at Svanevig findes.
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Værdi 
OMSORG

Med afsæt i ordets grundbetydning  
– ”at sørge for eller kere sig om” – betyder  
omsorg, at vi favner patienten uden at 
omklamre.

Vi understøtter patienten i det, han eller hun ikke 
selv formår på den måde, patienten selv ville have 
gjort det. Formålet er at opretholde patientens 
integritet og selvbillede. 
 
Omsorgen er fysisk, psykisk, åndelig og social.
Omsorg er forbundet med næstekærlighed. Den 
er udtryk for respekten for det hele menneske, 
en anerkendelse af det enkelte menneskeliv som 
ukrænkeligt. 

Næstekærlighed er ikke bundet til en bestemt religi-
on eller tro, men til ansvar, medmenneskelighed og 
fordomsfrihed i mødet med det andet menneske. 

Omsorg udtrykker vi særligt gennem nærvær, indle-
velse og respekt for menneskers integritet. 
Vi viser omsorg, når vi understøtter glæden, det, 
der opbygger, og det, der nærer. Vi viser omsorg, 
når vi understøtter muligheden for at nyde, dvæle 
og være til stede i nuet. n



2011

Jørn Pilkjær,  
Rødby
Tidligere patient Det var mørk og kold vinter, da Jørn Pilkjær 

kom til Svanevig Hospice den allerførste 
gang.

Kort forinden havde to Falckfolk hentet ham i 
sengen i huset i Rødby. Lagt ham på en båre, løfte-
te den ind i ambulancen for en halv time senere at 
køre ham på båren gennem dørene til hospice.

Men alt det husker Jørn intet om.

”Jeg har efterfølgende talt med en sygeplejerske om, 
hvad der egentlig skete de første dage. Jeg kan ikke 
huske ret meget. Det er bare nogle glimt. Jeg kan 
huske, at jeg lå i min seng derhjemme og tænkte, 
at nu måtte han gerne hente mig. Jeg havde virke-
lig ikke lyst eller kræfter til at leve mere”, siger Jørn 
med en sigende finger mod himlen.

I dag – fire måneder efter han blev udskrevet igen –  
sidder han i solen. Solbrændt, klædt i hvide, lange 
shorts og en hvid t-shirt og fortæller sin historie. 
Jørns krop er stadig fyldt med kræft, men han har 
det godt. Kører bil igen. Laver selv sin mad. ”Fra 20

Juli 2011. TrygFonden donerer en side-by-
side cykel til patienterne.
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Jørn blev lokket  
tilbage til livet.

bunden”, som han understreger. Han er selve sind-
billedet på en pensionist, der nyder livet. 
”Det er et lille mirakel, at livet kan ændre sig så 

meget. Og det er takket være hospice”, siger han 
med et af sine strålende smil.

Langsomt tilbage til livet
Den vinterdag, hvor Jørn blev lagt over i hospice-
sengen og hurtigt lukkede sine øjne for at sove fra 
det hele, var der ikke meget, der tydede på, at han 
skulle få det bedre.

De første mange dage står i en tåge for ham. 
Han kan huske, at hans kontaktsygeplejerske var 
meget hos ham. Talte til og med ham. Holdt i hån-
den. Bare var der. Han kan også huske, da hun en 
morgen overtalte ham til, at hun måtte sengevaske 
ham. Næste dag foreslog hun et spabad.
”Jeg ved ikke, hvordan hun fik mig overtalt, det er 

ikke noget, jeg ellers ville sige ja til”, smiler Jørn.

Men overtalt blev han. Og det betød en masse. 
”Det var så afslappende at ligge der. Det var som 

om, alting begyndte at give en lille smule mere 
mening”.

Det rigtige gennembrud, som fik livslysten tilbage i 
Jørn, kom til frokost en dag kort efter spabadet.
”Sygeplejerskerne hentede maden til mig til alle 

måltider. Jeg havde slet ikke lyst til at komme ud 
i spisestuen og se de andre. Jeg var bange for, at 
de ville kigge underligt på mig. Men en dag til 
frokost sagde Ulla, min kontaktsygeplejerske: ”Vil 
du ikke bare med ud at se, hvad du kunne tænke 
dig fra buffeten?” Til sidst sagde jeg ja. Mest for 

at få hende til at holde op med at plage”,  
griner han.

Sociale Jørn 
På vej tilbage mod sin lejlighed med en fyldt tal- 
lerken standser Ulla ham.
”Hun sagde, at der da lige var to pladser for 

enden af et bord, hvor vi kunne sidde og spise. Jeg 
satte mig bare og tænkte, at jeg ville spise hurtigt 
færdigt. Men så sad vi og snakkede, og der var 
også en frivillig og en anden patient, vi kom i snak 
med. Og ja… dét var et vendepunkt”, siger Jørn.

Sideløbende med at sygeplejerskerne langsomt 
lokkede Jørn ud af lejlighedens ensomhed, behand-
lede lægerne hans smerter og andre problematikker, 
så kroppen også havde overskud til mere.

”Lægerne her er jo ikke læger”, siger Jørn fast.
”De taler, så man kan forstå dem. Helt alminde-

ligt dansk. Det gør andre læger ikke. Men her var 
det sådan, at hvis jeg ikke forstod, hvad de sagde 
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1. oktober 2011. Med nogen forsinkelse 
plantes Odd Fellow logens 106 frugttræer. 

Maj 2012. Team Odd Fellow Logen donerer 
35.000 kr. til en ny pavillon.

første gang, så gentog de det på en anden måde. 
Jeg vidste altid, hvad de gjorde. Og de lyttede til 
mig. Det hele gav mening. Det var helt anderledes, 
end lægerne på sygehusene, som altid kun så på 
én ting og behandlede den. Men der var jo mange 
ting i vejen. Det var først, da jeg kom herned, at de 
så på det hele på én gang”.

Med en krop, der gjorde mindre ondt, med lindring 
for andre fysiske symptomer og med psykisk opbak-
ning fra sygeplejerskerne, begyndte Jørn lige så stille 
at blive sig selv. 

Eller nej, ikke helt sig selv måske.
”Jeg har ændret mig. Jeg er blevet meget mere 

social. Mere åben. Jeg nyder livet og andres selskab 
på en helt ny måde”.

En livline tilbage til hospice
Fire uger efter han første gang blev kørt igennem 
dørene til Svanevig på en båre, var Jørn klar til at 
tage hjem igen. Dog ikke før han og en god ven-
inde havde deltaget i Svanevigs årlige påskefrokost 
for patienter, pårørende, frivillige og ansatte.

Midt under frokosten slog Jørn på sit glas og 
rejste sig op.

I sit livs første festtale takkede han alle – persona-
le og frivillige – for at have givet ham livet igen.
”Jeg var da så nervøs. Jeg har aldrig gjort sådan 

noget før. Ikke til mit bryllup, ikke til mine børns kon-
firmationer eller deres bryllupper – aldrig. Men det 
her skulle siges, og jeg talte fra hjertet”, siger Jørn.
Bagefter var han klar til at tage hjem til huset i 
Rødby.

Men ikke uden en lille livline tilbage til hospice. 
Jørn fik nemlig to af Svanevigs frivillige tilknyttet 
som besøgsvenner i de første måneder.
”De gav en god sikkerhed, fordi jeg vidste, at hvis 

jeg fik det skidt, så ville de fortælle det til lægerne 
på Svanevig. Og så er det oven i købet et par fan-
tastiske damer. Vi har haft det så hyggeligt. Vi har 
drukket kaffe og snakket, vi har været på ture. Det 
har været helt fantastisk”, siger Jørn.

Nu er Jørn parat til at gå videre i livet alene men 
med et godt netværk af familie og et par gode 
venner.
”Og skulle jeg få det skidt igen, så ved jeg, hvor 

jeg vil hen! Jeg vil gerne dø på Svanevig. Der sker 
et eller andet særligt her. Jeg ved ikke, hvad det er, 
men det er godt”. n



 

Skulle jeg få det skidt igen,  
så ved jeg, hvor jeg vil hen!  
Jeg vil gerne dø på Svanevig. 

Jørn Pilkjær
Tidligere patient

Foto: Threin Ottossen
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Sommer 2013. Svanevig ansætter sin  
første musikterapeut, Marie Falk.

November 2013. Svanevig Hospice udvider 
med to pladser.
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September 2014.  
Frederiksdal Riderute 

arrangerer en ridetur til 
fordel for hospice. Det 

koster 50 kr. pr. rytter at 
deltage – i alt donerede 

rytterne 5674 kr.

Vi støtter patienterne i deres drømme

Ingeborg Eding og Ellen Destremau,  
fysioterapeuter:

En fnisen, der lige så langsomt vokser til latter kan 
høres igennem klaverets muntre melodi. 

Øjeblikket efter bliver grinet delt af flere. Og for-
pustede må de seks patienter, en frivillig og fysiote-
rapeut Ellen Destremau tage en lille pause.

Gruppen er i gang med den ugentlige fællestræ-
ning, hvor fysioterapeuten udfordrer patienterne til 
at bevæge sig på forskellige måder. Lige nu er det 
en stor, rød ballon, som bliver slået frem og tilbage 
– ikke altid i den retning, man troede, men det giver 
kun anledning til grinet. Som er en god træning for 
lattermuskler og åndedræt.

De fleste patienter på Svanevig Hospice døjer med 
smerter, træthed, problemer med at få luft eller 
funktionstab. 

”Nogle patienter har et ønske om at komme hjem 
efter et ophold her, og de ved, at de er nødt til at 
gøre en indsats for at blive i stand til det. Andre vil 
gerne have massage eller afspænding i forbindelse 
med smerter eller bare for velbehagets skyld i en 
svær situation. En del patienter har glæde af lunge-
fysioterapi”, fortæller fysioterapeut Ingeborg Eding.

”Vi vil naturligvis altid gerne støtte patienterne i 
deres ønsker og drømme. Men nogle gange bliver 
det tydeligt for en patient, at der ikke sker nogen 
fremgang, at det ikke er fysisk muligt at træne. 
Derfor er det vigtigt, at vi har god tid, så vi kan tale 
med patienten om det, der sker, og de følelser det 
sætter i gang”. 

Det kan være svært for en patient at måtte erken-
de, at han eller hun ikke bliver i stand til at komme 
hjem. Det er en erkendelse, som ofte kommer, fordi 
fysikken svigter stadig mere. 

”Funktionstabet bliver tydeligt, når vi træner, og det 
kan være en god basis for en samtale, som vi som 
fysioterapeuter gerne tager med patienten”, siger 
Ellen Destremau. 

Begge fysioterapeuter arbejder ofte sammen med 
musikterapeuten, ligesom de naturligvis samarbej-
der med sygeplejersker og læger.

”Det er helt essentielt, at vi arbejder tværfagligt 
om patienterne. På vores morgenmøder og på 
tværfaglige konferencer taler alle faggrupper sam-
men om patienten, så vi i personalegruppen har 
et fælles udgangspunkt overfor patienten og de 
udfordringer, der er måtte være. Vi udfører vores 
arbejde sammen med og til støtte for patienten, 
så symptomerne lindres bedst muligt. Målet er, at 
patientens dag bliver så god som mulig”, fastslår 
Ingeborg Eding. n

 

Foto: Svanevig Hospice
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MUSIK TIL LIV OG LINDRING

Stille, stille toner svæver rundt i rummet. 

Jette lukker øjnene. Langsomt bliver hendes vejr-
trækning dybere og roligere. Hun falder ikke i søvn, 
men hun slapper af. Fuldstændig. Smerten i maven 
og det ene ben mærkes ikke længere så udtalt. 
”Jeg var et helt andet sted. Der var smukt. Det var 

hjemme i Gedser – og så alligevel slet ikke – det var 
et sted, jeg var glad for at være. Og der var ingen 
smerter”, fortæller hun efter sin musikterapeutiske 
seance, hvor musikterapeuten har ført hende ud på 
en lindrende drømmerejse.

Musik kan ændre sindsstemningen
Musikterapi har været en del af behandlingen og 
tilbuddet til patienter og deres pårørende på Svane- 
vig siden 2013. 

Musikterapeut Hanne Raffnsøe har været ansat 
siden 2018, og hendes tilgang til musikterapien 
er, at musikken kan opløfte eller berolige. Den kan 
bringe trøst, rumme eller lindre.

”De fleste af os har oplevet, at musik har en særlig 
evne til at røre os og forandre vores sindsstemning på 
et øjeblik. Samtidig har musikken en særlig evne til 
at genopvække gamle livsminder og skabe menings-
fuldt samvær mellem mennesker”, fortæller hun. 
”Musik påvirker kroppen gennem lydbølgerne 

og gennem puls og lydniveau. Derfor kan musik 

virke afspændende og lindrende i forhold til fysiske 
smerter og andre fysiske symptomer”.

Instrumenter og sang
Hanne Raffnsøe er trænet i at finde frem til præcis 
den musik, lyd eller den sang, der er behov for hos 
den enkelte patient. 

Hun bruger ofte sin stemme enten alene eller 
sammen med klaver, guitar eller sansula kalimba  
– det instrument, som sendte Jette ud på hendes 
smukke indre rejse.

”Musikterapi handler om at anvende musik og lyd 
til at skabe et rum for samvær, der kan bringe 
patienten tættere på sig selv. Den ene dag kan det 

handle om livsglæde. Den næste dag har patien-
ten måske brug for at tage fat i det, der er svært, 
og få støtte og hjælp fra musikterapien til dét”, 
siger Hanne Raffnsøe. n

Eksempler på indhold i musikterapi:
 
•  Musiklytning: musikterapeuten synger eller spil-

ler for dig på klaver eller et andet instrument.

•  Kendt musik: musikterapeuten synger sange 
eller spiller melodier, som har en særlig betyd-
ning for dig. Du kan deltage eller blot lytte.

•  Guidet afspænding: musikterapeuten spiller af-
spændende musik og guider dig til at spænde 
af i alle kropsdele.

•  Fantasirejser: musikterapeuten guider på en 
fantasirejse ledsaget af musik, der opleves 
beroligende for dig.

•  Sammenspil: spille, synge og improvisere musik 
sammen med musikterapeuten.

•  Sangskrivning: få musikterapeutens hjælp til at 
skrive sangtekster eller melodier - eller fortæl 
din historie og vi skaber musik omkring den.

•  Højtidelighed: planlægning af musik og salmer 
til begravelse og fremførelse af musik eller sang 
til fest eller højtidelighed på Svanevig Hospice. 



2015

20. januar 2015. Fem års fødselsdag fejres 
blandt andet med teater. Dagen blev arran-
geret af en gruppe studerende fra UCS som 
deres eksamensprojekt på studiet Leisure 
Management.

Januar 2015. Tidligere statsminister Lars 
Løkke Rasmussen var på besøg for at tale 
om frivillige.

Ann Feilberg
Sygeplejerske på 
Svanevig Hospice siden 
starten i 2010. Sidder  
med i visitationsgruppen  
og i MED-udvalg

Sneen faldt tungt og tæt. Lå meterhøjt på veje-
ne. Det krævede både viljestyrke og vovemod 
at begive sig ud denne morgen. 

Alligevel mødte alle nye ansatte punktligt frem til 
den første dag på Svanevig Hospice den morgen i 
januar 2010.

”Det står helt tydeligt for mig”, siger sygeplejerske 
Ann Feilberg. ”Det underbyggede bare vores fælles-
skab og følelsen af at stå overfor noget helt særligt, 
at vi måtte kæmpe os igennem en snestorm for at 
nå herud”, smiler hun.

For Ann Feilberg var det en lidt anderledes verden, 
hun denne dag havde forceret elementernes rasen 
for at nå frem til. Efter 20 år i hjemmeplejen var det 
et stort men logisk skridt.

”I hjemmeplejen kom vi hos alle sociale lag, og vi 
havde ofte et tæt samarbejde med pårørende til 
patienterne. Det håbede jeg, der ville blive endnu 
mere plads til på hospice. Jeg håbede, det ville 
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November 2015. Støtteforeningen forærer 
– og indvier – en legeplads.

 

Folk skal mærke,  
hvor meget  

livsglæde her er.

være et sted, hvor der også var plads til de skæve 
eksistenser, som jeg holder meget af at arbejde 
med”, fortæller hun.

Tryghed, ro og livsglæde
Og hendes håb blev til virkelighed.

”Jeg har altid godt kunnet lide at arbejde med folk 
i krise. For mig giver det mening at være med til at 
skabe tryghed og ro. Og på hospice er tryghed, ro 
og livsglæde altid helt centralt. Jeg kom tilbage til 
det, jeg ser som den ærlige sygepleje, der hvor man 
tænker i mennesker frem for patienter, og hvor det 
enkelte menneskes ønsker og behov er i centrum”, 
siger Ann Feilberg.

Samtidig fik hun, de nye kolleger og de frivillige 
sammen med ledelsen muligheden for at skabe 
præcis det hus, de gerne ville have.

Der var en ånd af, at alt kunne lade sig gøre. Og alt 
skulle kunne lade sig gøre. 
 ”Den holdning har vi revideret hen ad vejen. For alt 

skal ikke kunne lade sig gøre. Vi har en faglighed 
og en viden, som vi skal stå ved, og den betyder, at 
vi ind imellem må sige nej til nogle ting og trække 
en grænse. Det gode er, at det er en erkendelse, 
vi sammen er kommet til, det er ikke noget, vi har 
fået trukket ned over ørerne”.

Fremtidens hospice
Igennem årene har netop den ånd altid ligget i 
huset: Ting kan og skal ændres, men vi gør det 
sammen. 

”Vi er selvfølgelig underlagt systemer og krav om 
dokumentation udefra, som vi er nødt til at følge 
– og som ind imellem kan være tunge at slås med – 
men grundlæggende har vi altid selv haft mulighed 
for at præge vores arbejdsplads”, siger Ann Feilberg.

”Om fem år kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi 
har et palliativt team, som udgår her fra Svanevig. 
Vi skal give vores erfaring og viden videre til kolle-
gerne i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Jeg 
kunne også ønske mig, at vi får et daghospice, hvor 
patienter, som bor hjemme, kan komme i løbet af 
dagen og få behandling og rådgivning”, siger hun.

”Og så håber jeg, vi kommer mere ud til skolerne 
eller får besøg af dem her, så vi kan tale med de 
unge om døden, og lære dem, at den ikke er farlig 
at tale om. Jeg håber også, vi fortsætter med at 
åbne hospice mere imod vores omverden, sådan 
som vi allerede er i gang med det. Folk skal vide, at 
hospice ikke kun handler om død. De skal mærke, 
hvor megen livsglæde her er”. n
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EN DUFT AF GLÆDE

Når klokken er 12.30 samles patienter, pårørende, 
frivillige og personale om fadene med farvestrålende 
salater, duftende sovse, kød, fisk, kartofler eller ris. 

Snakken går livligt. Hvad har køkkenet fundet på 
i dag? Hvor meget kan man spise? Er der plads til 
både hovedret og dessert? Skal der salat til eller ej?

Mad er appetit – appetit på livet. 
Og måltiderne bliver kun bedre af at blive delt. Om 
det så er måltider på hverdage, de traditionsrige 
frokoster til jul og påske, festmenuer til højtider eller 
fødselsdage eller de særlige menuer på aftener, hvor 
de frivillige inviterer til en lille fest over tarteletter, 
sushi eller italienske specialiteter. Traditionsrige retter 
er altid populære. n

Pærevælling – til fire personer

1 ½ l. sødmælk
110 gr. fine byggryn
3-4 faste pærer
Ca. ½ tsk salt

•  Bring mælken i kog.
•  Drys grynene i under omrøring.
•  Skræl pærerne og skær dem  

i tern.
•  Læg dem i vællingen efter  

ti minutters kogetid. 
•  Kog videre i 10-15 minutter.

Proteindrik

6 æggeblommer
100 gr. sukker
2 dl. kærnemælk
1 dl. ymer
2 dl. fløde

Tilsæt jordbær, andre bær, kakao, 
vanille eller andet, man godt kan 
lide.

•  Æggeblommer og sukker piskes 
godt. Gerne fire-fem minutter.

•  Alt det andet blandes i.

Farmors knækbrød

1 dl. havregryn
1 dl. hørfrø
1 dl. sesamfrø
1 dl. græskarkerner
1 dl. solsikkekerner
1 dl. hvedemel
1 ½ dl. grahamsmel
1 ¼ dl. olie
2 dl. vand
2 tsk. salt
1 tsk. bagepulver

•  Det hele blandes sammen  
og deles derefter i to portioner. 

•  Rulles ud mellem to stykker 
bagepapir.

•  Skæres i passende stykker.
•  Bages 20 minutter ved 160º.

Patienter, der har svært ved at synke, 
bliver tilbudt en gelémad. Rugbrød, sild, 
tomat eller andet bliver blendet og lavet 

til gelé og skæres ud til små, fine madder, 
der lige kan ligge på tungen og smelte.

u



 

Traditioner er vigtige, men vi skal  
selvfølgelig også hele tiden udvikle os. Lige nu 

handler det meget om økologi og om at udskifte vores 
madvarer med økologiske produkter. Men vi udvikler 
os også med hensyn til at lave ny mad på nye måder. 

Vi er på kurser eller udveksling  
på andre hospicer, så vi kan dele ideer.  

Og det er noget af det, der er allerbedst ved at  
arbejde her: Her er ingen snævre rammer, vi  
kan gøre, hvad vi vil. Ledelsen stoler på os  

og vores valg. 

Så jeg tager gerne ti år mere!

Bettina Lund
Kok og køkkenleder



2016

Foråret 2016. Over flere temadage og 
arbejdsgrupper finder personale, frivillige 
og bestyrelserne for hospice og for støtte-
foreningen frem til Svanevig Hospices fire 
værdier: Rummelighed, omsorg, ansvarlig-
hed og medinddragelse.

Juli 2016. Frimurerlogen donerer en rick-
shaw cykel til patienterne.

Bettina Lund
Kok og køkkenleder,  
ansat siden  
1. januar 2010

Der var den dag, hvor en kæmpe pighvar lå på 
køkkenbordet parat til at blive tilberedt til en 
patient, som længe havde drømt om netop 

den spise. 
”Det havde jeg faktisk aldrig prøvet at lave. Sådan 

en er altså virkelig stor! Der var til nogle portioner”, 
griner kok og køkkenleder Bettina Lund.

Der var også patienten, som så inderligt drømte 
om en hotdog. En rigtig rød pølse med brød og 
remoulade. 
”Vi sad og talte om, hvad der var hendes livretter, 

og om der var noget, hun ikke kunne lide. Pludselig 
sagde hun, at hun sådan drømte om en hotdog 
med en rød pølse. Da jeg sagde, at det ville jeg 
gå ned og lave med det samme, blev hun bare så 
glad”, husker Bettina.

For hende er de daglige måltider en måde at vise 
patienter og pårørende omsorg. 
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Omsorg på  
en tallerken.

”Vi kan jo ikke hjælpe dem med smerter eller trist-
hed, men vi kan gøre maden så indbydende som 
muligt, så den forhåbentlig kan give lidt glæde”, 
siger hun.

Bettina Lund var som køkkenleder på et plejehjem 
vant til at lave mad til mange mennesker, da hun 
startede som køkkenleder på Svanevig Hospice den 
1. januar 2010. 

Men hun var ikke vant til at skulle tale direkte 
med patienterne om deres ønsker. Og det var også 
nyt at skulle forholde sig til det faktum, at hendes 
arbejdsdage ville foregå i et hus med meget syge 
og døende patienter

At overskride sine grænser
Derfor var mødet med husets allerførste patient en 
lettelse. ”Jeg kan huske, at jeg tænkte, at hun slet 
ikke så døende ud”, smiler Bettina.

Det gik op for hende, at mange af de patien-

ter, der kommer på hospice, ikke nødvendigvis ser 
meget syge ud. Og at en del faktisk bliver udskrevet 
igen.
”Alligevel syntes jeg, det var svært at skulle gå ind 

til patienterne for at tale med dem om deres livret-
ter eller ønsker til maden. De første gange bad jeg 
en sygeplejerske om at gå med. Men man vokser jo 
med opgaven, og i dag synes jeg, det er hyggeligt 
at tale med nye patienter og måske deres pårøren-
de. Og det er så dejligt, når vi kan opfylde nogle 

ønsker om en særlig slags mad”, siger hun, som har 
to ernæringsassistenter og to serviceassistenter som 
medarbejdere i køkkenet.

Vigtigt at spise sammen
Selvom Bettina Lund og hendes kolleger tilbringer 
det meste af dagen i køkkenet, så mødes de altid 
med patienterne, pårørende, de frivillige, der er på 
vagt, og resten af personalet, når der bliver spist 
frokost i køkken/alrummet.
”Det er vigtigt, at patienter og pårørende ser os til 

måltiderne. Jeg tror, det gør det nemmere for dem 
at komme og sige til os, hvis der er noget særlig 
mad, de gerne vil have” pointerer hun. n
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Værdi 
ANSVARLIGHED

Ansvarlighed udtrykker vi gennem respekt for 
opgaven og ordentlighed i samarbejdet mellem 
personale, frivillige, patienten og de pårørende. 

Ansvarlighed viser vi gennem tillid, åben dialog, re-
fleksion og inddragelse, dvs. vi taler med hinanden 
frem for om hinanden, vi deler vores viden uden at 
blive bedrevidende, og vi er tydelige i vores beslut-
ninger og handlinger. 

Vi tager ansvar for at udfordre og være undersø-
gende i forhold til ”plejer”, vaner og formodninger. 
Vi vil forblive skarpe i vores faglige integritet og 
være bedst mulige til at understøtte patientens 
livskvalitet.
 
Kollegialt handler ansvarlighed 
særligt om forpligtelsen til at 
vidensdele og inddrage hinandens 
ressourcer i et tværfagligt samar-
bejde til kvalificering af den fælles 
opgave: At skabe lindring og 
understøtte livskvalitet hos patient 
og pårørende i den sidste tid.

Ansvarlighed viser vi ved at tyde-
liggøre muligheder og erkende 
begrænsninger, ved at vise villig-
hed til læring, selvrefleksion og 
udvikling, ved at dele tvivl, undren 
og indsigt. n



September 2016. Tre sygeplejersker bliver 
uddannet ”Sidste Hjælp”-undervisere.

December 2016. Indvielse af alterbord 
lavet af egeplanke fra 1600-tallet. Bordet 
er lavet af snedkermester Benny Svendsen 
i Nysted.

Janne Frandsen
Datter til en afdød 
patient Svusj. Svusj. Svusj.

Æble efter æble blev hidsigt kastet ind i marken. 
Fulgt af eder og forbandelser. Råb og tårer. Bare 
væk med de æbler. Bruge sine kræfter. Råbe vre-
den og sorgen ud.

”Det hjalp virkelig”, fortæller Janne Frandsen med  
et skævt smil.

I eftersommeren 2018 var hendes far indlagt  
på Svanevig. Og når vreden over hans skæbne  
og sorgen over at skulle miste ham overvældede 
familien, var æblerne fra hospices plantage en god 
måde at afreagere på.

”Det var min brors yngste søn, som startede æble-
kast-trenden. Vi andre tog ved lærer af ham, og 
der blev virkelig smidt mange æbler ind i kornet. 
Det blev vores måde at vise vores afmagt”.
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Pludselig  
var der nogen, der  

passede på os.

Vi havde ikke flere kræfter
Da familien kom til Svanevig, var der forud gået  
to et halvt år med undersøgelser, operationer, be-
handlinger og indlæggelser.

”Til sidst havde vi simpelthen ikke flere kræfter. 
Min far havde så mange smerter, han kunne ikke 
mere. Og som familie var vi slidte af de mange 
måneder med håb og frustration. Vi havde ikke 
flere kræfter til at passe på min far eller på os 
selv”, siger Janne Frandsen.

”Så da vi landende på Svanevig, var vi flossede. 
Alligevel gik der ikke ret mange timer, før vi faldt 
fuldstændig til ro. Pludselig var der ikke alene no-
gen, der tog sig af min far, de havde også overskud 
til at passe på os”. 

Janne husker, at sygeplejerskerne spurgte til, hvor-
dan hun sov, om hun fik mad, om der var noget, 
hun havde brug for eller lyst til. 

”At der var nogen, der spurgte til noget andet 
end helt praktiske spørgsmål, var helt fantastisk. 
Pludselig fik vi lov til ”bare” at være pårørende. 
Vi følte ikke længere, at vi skulle holde øje med 
far og hans behandling, det var tydeligt, perso-
nalet havde helt kontrol over det. Så vi kunne 
slappe af. Jeg kan huske, at min bror og jeg 
talte om, at min mor flyttede helt ind i den gode 
lænestol i min fars lejlighed. Hun blev nærmest ét 
med den. Det var første gang i månedsvis, jeg så 

hende give sig selv lov til at slappe af. Det var så 
dejligt at se”.

Lad os få ham godt igennem porten
Selvom det viste sig at være den helt rigtige beslut-
ning, at Jannes far kom på hospice, så var det ikke 
en nem afgørelse.

”Da min mor sad med papirerne og skulle skrive un-
der på, at vi gerne ville have far indlagt på Svanevig, 
græd hun. Hun følte, at hun skulle skrive under på 
en dødsdom. Men heldigvis havde vi også en fan-
tastisk læge på Nykøbing Sygehus, Michael Halder. 
Han sagde, at der ikke var mere, de kunne gøre 
for ham der, og så sagde han: ”Skal vi ikke bare se 
at få ham et godt sted hen, så vi kan få ham godt 
igennem porten?”. Det, synes vi, var så fint sagt, og 
det gjorde processen lettere for min mor”.

Morfar lugter ikke mere
Janne og hendes mand har to sønner. Den ældste 
brød sig ikke meget om at komme på hospice. Han 



 

Hospices læge ser  
på hele mennesket.  
Ikke bare på en del,  

som er syg.

2017
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20. april 2017. Kronprinsesse Mary besøger 
Svanevig Hospice.

anerkendte, at morfar havde det bedre der, men 
han havde ikke så meget lyst til selv at være der. 
Den yngste derimod accepterede med det samme 
de nye forhold.

”Han havde været så ked af, at morfar lugtede 
rigtig væmmeligt ud af munden. Min far havde 
haft sonde, og derfor fik han nok ikke børstet 
tænder så ofte. Da han kom på sygehuset fik han 
også mundsvamp, og det gjorde selvfølgelig ikke 
lugten bedre. Men på Svanevig fik de bugt med 
mundsvampen, og han fik børstet tænder, så min 

søn var så glad og lettet. Det blev hyggeligt at 
besøge morfar igen”, siger Janne Frandsen.

For hende, hendes bror og mor var det vigtigste, at 
deres far og mand for første gang i månedsvis sov 
roligt uden rynker i panden, sammenknebet mund 
og små klynkende smertelyde.

”Han lignede sig selv. Han lå helt roligt. Smilede ind 
imellem. Han var ikke meget ved bevidsthed, men 
jeg er sikker på, han hørte os. Han var rolig, og det 
var vi også. Når jeg tænker tilbage på de 14 dage, 
føles de som noget af det roligste og tryggeste, jeg 

har oplevet. Samtidig med det selvfølgelig var trist 
og svært. Men der var plads til det hele. Svanevig 
rummede alle vores følelser”. 

MISSION:  
Fortæl, at hospice ikke er Dr. Død 
Tiden på hospice har givet Janne Frandsen en  
mission.

”Jeg vil gerne fortælle folk, at et hospice ikke er 
lig med Dr. Død. Tværtimod. Der er meget liv og 
glæde på hospice. Vores opfattelse var, at kom-
mer man først på hospice, så kommer man først 
ud, når man er død. Og sådan var det også for 
min far. Men jeg har set andre, som er kommet på 
hospice og har fået det meget bedre, så de kan 
komme hjem igen i en periode. Derfor vil jeg gerne 
udbrede det budskab, at det er godt at komme 
på hospice, før man er så syg og svag, at man kun 
ligger og sover”, siger hun.

”Hospices læge ser på hele mennesket. Ikke bare på 
den del, som er syg. Det betyder alt. Og budskabet 
om, at et hospice kan skabe lindring og livskvalitet 
er bare så vigtig at få ud”. n

Foto: Jesper Fyhr

Foto: Svanevig Hospice



Juli 2017. Temadag for personalet, hvor 
alle lærte trommedans.
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SYDHAVSØERNES HOSPICE

”Hej :-) Har denne plante (foto) i overskud – er  
det eventuelt en I kan bruge til glæde for patien-
ter og pårørende? Kommer naturligvis selv med 
den”.

Sådan skrev en tidligere pårørende til Svanevig Ho-
spices Facebook-side, da der var lagt et opslag op 

om, at hospice har fået den flotteste, nye tilbyg-
ning i form af en havestue.

Fra de allerførste dage har Svanevig Hospice følt 
den lokale opbakning til hospice.

Donationer i form af vin til patienter og pårøren-
de, en gris til høstfest, adgangskort til Knuthen-

borg Safaripark, træer til den smukke frugthave, 
penge til arbejdet for og med patienter og pårø-
rende – og meget, meget mere – når til stadighed 
hospice. 

Mange stiller også sig selv til rådighed. For eksem-
pel med tilbud om at lave et stykke frivilligt arbejde, 

Foto: Svanevig Hospice Foto: Svanevig Hospice
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41give en koncert, hjælpe med havearbejdet, donere 
håndarbejde til salg, arrangere en tur på motorcykel 
eller på hesteryg eller noget helt syvende.

Svanevig Hospice har fra starten været Sydhavsøernes 
hospice. Et sted, der blev bakket op om og passet på. 

”Vi er meget glade for og ydmyge over den kæmpe-

store opbakning, vi altid har følt”, siger hospicechef 
Birgitte Bülow.
”Det betyder meget, at vores naboer – både i 

Bandholm og længere væk – føler en tilknytning 
til os. Af samme grund er vi også begyndt at åbne 
hospice mere for folk udefra. Vi vil gerne give noget 
tilbage til alle dem, der har støttet os, i form af 
forskellige tilbud som eksempelvis Åbent Hospice 
og vandreklubberne”. n

Januar 2018. Artikel og tv-indslag om 
Bandholm Børnehus’ jævnlige besøg på Sva-
nevig. Institutionen kommer i gennemsnit 
på besøg fire gange om året og har gjort 
det siden 2016.

Foto: Svanevig Hospice

Når Maribo holder Jazz festival breder 
musikken sig også til Bandholm Havn, 
hvor patienter og pårørende altid er på 
koncerttur med frivillige fra Svanevig.

Foto: Svanevig Hospice
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Allan Thorup  
– musiker fra Bandholm

Et livligt Kim Larsen-nummer lyder fra Allan 
Thorups guitar. Da han stemmer i med sangen, 
stopper kok Bettina Lund og fysioterapeut Ingeborg 
Eding op, kigger på hinanden og begynder spon-
tant at synge og danse med på de glade toner.

Et øjeblik efter kommer en kvinde ud fra biblioteket, 
hvor hun og hendes familie har holdt møde med en 
bedemand. Hendes mand er netop død.

Med tårer i øjnene går hun hen mod Allan Thorup.
”Du kan da spille Elvis, kan du ikke? Det er Niller, der  
er død, vil du ikke spille Elvis for ham, når vi går ud  
med kisten?”, spørger hun med hænderne om Allans.

Det viser sig, at Allan Thorup udmærket kender 
Niller, en gammel musiker-kollega. Og naturligvis vil 
han spille for ham på hans sidste tur.

Livet leves i dag
”Det var en rørende oplevelse. Meget fin. Og jeg var 
glad for, at jeg var der og kunne give familien og 
Niller en sang med på vejen”, siger Allan Thorup.

Han bor i Bandholm, tæt på Svanevig Hospice, og 
han kommer med jævne mellemrum forbi og giver 
sin musik og sang til patienter og pårørende.

”Jeg tænker aldrig på døden, når jeg er her. Det 
er livet, det handler om. Når folk smiler og vipper 
lidt med foden til musikken, så lever de! Måske er 
de væk i morgen, men i dag leves livet”, fastslår 
musikeren.

”Når jeg er her, prøver jeg at gå i et med stedet. Det 
er ikke mig, det handler om, det er musikken og det, 
den kan give. Men misforstå mig ikke: Jeg får lige så 

meget ud af at komme her, som patienter og pårø-
rende får ud af at lytte til musikken. At mærke deres 
glæde og se deres ansigter blive glade eller rørte, det 
giver mig en masse energi”.

Ikke svært at gå ind gennem dørene
Allan Thorup har naturligvis altid vidst, at hospice 
lå derude i udkanten af Bandholm, men de første 
mange år, havde han ikke været indenfor.

”For nogle år siden var jeg ude at gå en tur med 
en veninde, og da vi kom forbi Svanevig, sagde 
hun, at hun gerne ville ind og se det”, fortæller 
Allan Thorup.

”Vi følte os velkomne med det samme – også 
inden der var nogen, der faktisk bød os velkom-
men. Vi mærkede roen og den gode ånd, der er 
i huset. Vi var helt uforberedte på at føle sådan, 
men det gjorde vi. Bare ved at gå ind ad døren”, 
husker han.

Og sådan har han det stadig, når han nu kommer 
forbi med sin guitar. 
”Her er en ånd, der giver ro og plads. Derfor nyder 

jeg at komme forbi og fejre livet”. n

 

Her er en ånd, der  
giver ro og plads.

Jeg tænker kun på livet, når jeg spiller her
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Jeg skulle bare lige ud og lege lidt med blomster

Viggo Christiansen, frivillig have- og  
blomstermand siden 2014:

Den første opringning var helt klar.

Kunne Viggo Christiansen mon afse tid til lige at 
komme forbi Svanevig Hospice? Bare et par timer. 
Der var en patient, som havde været blomsterbin-
der, og hun ville gerne prøve at lave en blomster-
opsats igen.

”Det ville jeg selvfølgelig gerne”, siger Viggo Chri-
stiansen, som er uddannet gartner og har haft en 
blomsterbutik i Sakskøbing i 40 år.
”Jeg tænkte, at jeg bare lige skulle ud og lege 

med nogle blomster i et par timer. Sådan blev det 
jo ikke helt”, griner Viggo lunt.

Han nåede desværre ikke at lave blomsterdekora-
tioner med patienten. Til gengæld har han siden 
lavet de smukkeste dekorationer til alle Svanevig 
Hospices store fester og højtider. 

Og så er Viggo Christiansen en fast tredjedel af Sva-
nevigs havehold som fra tidligt, køligt forår og langt 
ind i det lige så kølige efterår sørger for, at haverne 
omkring hospice dufter skønt, stråler i alle farver og 
både leverer afgrøder til vaser og gryder.

Det første indtryk er vigtigt
Viggo Christiansen og hans kone meldte sig ind 
i hospices støtteforening endnu før, der stod et 
hospice, man kunne støtte.

”Det er indlysende rigtigt at have et hospice, hvor 
patienter og pårørende kan få en tryg og god sid-
ste tid”, siger han.

Og lige så indlysende har det været for Viggo i de 
seneste otte år, at han gerne vil bidrage til, at ste-
det tager sig så smukt ud som muligt.

”Det vigtigste for mig er, at folk skal få et godt før-
ste indtryk. Her skal se flot ud med farver og dufte 
og mange forskellige blomster. Den slags viser, at 
det her er et godt sted at være, synes jeg”.

En god snak med patienterne
Når man som Viggo kommer fra nærområdet, sker 
det med jævne mellemrum, at man pludselig møder 
en patient, man kender.

”Første gang det skete var jeg lidt usikker på, hvad 
jeg skulle sige. Men som med alt muligt andet, 
handler det om at være sig selv, tror jeg. Sådan 
har jeg i hvert fald valgt at gribe det an. Jeg lader 
det altid være op til patienten, om han eller hun 
har lyst til at snakke – og det har de fleste jo. Og 
så er det dejligt nemt at tale sammen, når man går 
udenfor og roder i jorden. Det er nemmere end 
at sidde overfor hinanden, føler jeg. For begge 
parter”. n
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Hjørdis Høegh- 
Andersen
Formand for 
Støtteforeningen 
for Svanevig Hospice 
siden 2009

1210   medlemmer.
Så mange mennesker har meldt sig ind i Svanevig 
Hospices Støtteforening. 

”Det betyder meget, at så mange vælger at støtte 
os. Det giver en vigtig forankring i vores lokalom-
råde, hvor de fleste medlemmer kommer fra. Det 
åbner lettere nogle døre både til, at vi fra støtte-
foreningen kan komme ud og fortælle om, hvad 
hospice er og kan, og til en fælles vidensdeling 
mellem os og forskellige institutioner”, siger Hjørdis 
Høegh-Andersen, som nu i 11 år har været støtte-
foreningens utrættelige formand og ildsjæl.

Bag hende står en bestyrelse på syv medlemmer, 
som har deres rødder blandt andet i sundhedsvæ-
senet, det lokale erhvervsliv og i frivilliggruppen på 
hospice.
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Den folkelige  
opbakning betyder alt.

”Det er vigtigt, at bestyrelsen har mange kom-
petencer, så vi sikrer, at vi ikke går i stå eller kun 
ser i én retning. Vi er en levende forening. Vi 
laver mange arrangementer, som helst skal ram-
me bredt, og vi er konstant ude for at skabe nye 
kontakter. Alt sammen kræver det, at vi har en 
bestyrelse, som har deres fundament mange for-
skellige steder”.

Et gensidigt samarbejde
Samarbejdet mellem støtteforeningen, hospice og 
hospicebestyrelsen har i alle årene været naturligt 
og præget af gensidig respekt.

”Støtteforeningens vigtigste opgaver er, at vi er 
med til at fortælle om hospice. Samtidig skal vi 
være med til at understøtte det frivillige arbejde 
på Svanevig. Det gør vi eksempelvis via donationer 
til de frivilliges mange aktiviteter og arrangemen-
ter. Endelig er det en vigtig post for os, at vi kan 

være med til at skaffe midler til, at personalet kan 
deltage i kurser og konferencer om udvikling af det 
palliative arbejde på hospice. Vi vil gerne være med 
til at understøtte, at medarbejderne er så fagligt 
godt klædt på, at de er forud for de opgaver, de 
står overfor”, siger Hjørdis Høegh-Andersen.

En opgave, der aldrig stopper
Støtteforeningen er ofte ude at fortælle om sit eget 
og Svanevigs arbejde i diverse foreninger og klub-

ber, og foreningens medlemmer er sammen med 
Svanevigs frivillige at finde på julemarkeder, til festi-
valler og andre store begivenheder i nærområdet.

Men bliver det ved at være lige nødvendigt, at I 
er så udfarende? Nu er Svanevig Hospice ti år og 
veletableret.

”Det er en opgave, der aldrig stopper”, kommer det 
fast fra Hjørdis Høegh-Andersen.
”Der vil altid være behov for at fortælle om, 

hvad hospice er, og hvordan man som medlem af 
støtteforeningen kan være med til at præge livet 
for patienterne og deres pårørende via kontingent 
eller donationer. Vi ser dagligt, at folk virkelig øn-
sker at gøre noget godt for andre. Så derfor skal vi 
blive ved at fortælle om Svanevig Hospice. Det er 
vigtig viden”. n
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DET ÅBNE HOSPICE

De seneste år har Svanevig Hospice taget en beslut-
ning om, at man nu ønsker at åbne sig endnu mere 
mod lokalområdet. 

Initiativerne er mange og forskellige, men fælles 
for dem er, at de er med til at gøre tærsklen mel-
lem hospice og omverdenen mindre. De medvirker 
til at øge kendskabet til palliation, og de bidrager 

til at gøre det lettere at tale om døden og livet, 
om sorgen og glæden.

ÅBENT HOSPICE
Det mest brugte ord denne aften er: Håb! 

Meget naturligt, for i aften sidder hen ved 60 
mennesker omkring runde borde og diskuterer 
netop håb. De har alle købt billet til en filosofisk 

samtalecafé, hvor de sammen med vildt fremmede 
taler om, hvad de forstår ved begrebet håb, hvor-
dan man understøtter det – og hvordan man kan 
tage det fra andre. Master i filosofisk vejledning 
Michael Højlund Larsen styrer debatterne.

Reaktionerne bagefter går fra undren over, at man 
kan sætte sig ned med fremmede og dele sine 
inderste tanker, og det føles naturligt, til nye erken-
delser af, hvordan man kan understøtte håb hos sig 
selv og andre.

Samtalecafeen var en af seks arrangementer i den 
første sæson af kulturprojektet ”Åbent Hospice”, 
hvor Svanevig inviterer folk indenfor til aftener, hvor 
det overordnede emne hver gang kredser om livet 
og døden.

Initiativet har været en succes på mange para-
metre, og de tre frivillige, der står bag projektet 
– Elisabeth Rosenørn-Lehn, Ruth Bierre og Helle 
Lützen – har da også fået Hospice Forum Dan-
marks Ildsjælepris i 2018 for deres arbejde med at 
åbne hospice for alle.

UNDERVISNING OG FOREDRAG
Mange gange om året summer huset af lyden fra 
studerende, foreninger, klubber og andre som kom-
mer for at høre om, hvad hospice er og kan.
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Eksempelvis kommer de studerende fra social- og 
sundhedsuddannelserne og får en kursusdag på 
hospice. 

Politikere, fagfolk, frivillige fra eksempelvis Kræftens 
Bekæmpelse, fagforeninger, pensionistklubber og 
mange flere er forbi i løbet af året. 

Ligesom hospice holder to informationsaftener 
om året, hvor interesserede kan komme og høre fra 
husets forskellige faggrupper om, hvad hospice er 
og kan.

VANDREKLUBBER FOR MÆND OG KVINDER
Mon ikke man uden at træde nogen over tæerne 
kan slå ret fast, at kvinder generelt er bedre til at 
finde nogen at tale med, når de har mistet en nær 
og kær? Kvinder er vant til at dele følelser og tanker. 
For mange mænd er det sværere.

Den problemstilling er ofte blevet vendt, når en en-
kemand er gået ud ad døren fra hospice. Bare han 
nu finder nogen at tale med eller søge støtte hos.

I foråret 2019 så hospicechef Birgitte Bülow et ind-
slag i nyhederne om en vandreklub for mænd, der 
havde mistet. 

”Kunne vi mon lave det samme?”, tænkte hun og 
vendte tanken med frivillig Brian Rasmussen. Han 

greb med det samme ideen, og han og frivillig 
Angus Crammond startede kort efter Svanevig 
Hospices Vandreklub for Mænd. 

Klubben er for mænd, der har mistet på Svanevig 
Hospice, men også for mænd, der har mistet udenfor 
hospice. Holdningen er, at følelserne selvsagt er de 
samme uanset, hvor man har mistet sin nærmeste, 
og hospice vil derfor gerne række ud og tilbyde det, 
man kan, også til mænd uden tilknytning til hospice.

Mændene mødes nu to gange om måneden. Går 
en god tur i skoven eller ved vandet, snakker, fæl-
der en tåre, griner, deler – og drikker selvfølgelig 
en kop kaffe og spiser en kage.

KVINDEKLUBBEN
Da mændene først var godt i gang med deres van-
dringer, fik hospice flere henvendelser om, hvorvidt 
man også ville lave en vandreklub for kvinder.

Selvfølgelig! Frivillige Lise Frederiksen og Britt Spurre 
Pedersen er i dag tovholdere for Vandreklub for 
kvinder, som ligesom mændenes henvender sig til 
både kvinder, der har mistet på Svanevig og udenfor. 

MEDITATION FOR ALLE
Svanevig Hospice har et smukt refleksionsrum som 
ligger tæt på indgangen til hospice.

Et rum med lys, ro og en smuk vandskulptur lige 
udenfor vinduet.

Oplagt til meditation, tænkte frivillig Angus 
Crammond, som i årevis har ledet forskellige medi-
tationsgrupper. 

Som tænkt, så handlet. 
I dag har Svanevig Hospice en meditationsgruppe 

som mødes to gange om måneden. Hovedsageligt 
mennesker ude fra, men både personale, frivillige, 
pårørende og patienter deltager, når der er tid og 
overskud.
Meditationen er ikke-religiøs, og det koster natur-
ligvis ikke noget at deltage.

SONS OF HEAVEN
Først hører man kun en svag brummen. Så kommer 
lyden tættere på. Nu lyder det som én stor maskine, 
der vibrerer i mange forskellige takter.

Pludselig kommer en motorcykel rundt om hjørnet. 
Så en mere. To. Fem. 30. 

En for en kører de kæmpestore maskiner op for-
an Svanevig Hospice og finder roligt ind på række 
og geled, så de funklende motorcykler kan lade sig 
beundre behørigt.
Det er en smuk junidag, og mange fra nabolaget 
er mødt op for at kigge på de mange hestekræf-
ter. Også patienter, pårørende, frivillige og ansatte 
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5. juni 2018. Tre frivillige, en sygeplejerske 
og frivilligkoordinatoren på studietur til tre 
hospicer i England.

står udenfor hospice og ser beundrende til. En 
patient er modig nok til at sidde op. Parat til en tur 
rundt på de små veje i oplandet. En sygeplejerske 

følger trop bag på en Harley. Man 
må jo sørge for, at patienten har det 
godt på turen, smiler hun spændt.

Motorcykelklubben Sons of Heaven 
tog i 2019 initiativ til et såkaldt mo-
torcykel-run, hvor de indbød motor-
cyklister til et besøg på hospice. Hver 
passager betalte 100 kr. og pengene 
gik ubeskåret til hospice. 

Starten på en fin tradition, lod de 
forstå. n

Foto: Svanevig Hospice
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Niels Møller
Overlæge på Svanevig 
Hospice siden 2010 En tilfældig samtale i et færgeleje mellem to 

mænd, der ventede på færgen hjem til Lolland, 
blev et afgørende vendepunkt i Niels Møllers liv.

”Jeg ventede på færgen fra Langeland til Lolland”, 
fortæller Svanevigs læge gennem alle ti år, Niels 
Møller.
”I ventetiden mødte jeg tilfældigt Johannes Ander-

sen, som ikke så længe forinden havde dannet en 
støtteforening med henblik på at få oprettet et 
hospice på Lolland. Johannes ville gerne have mig 
med i støtteforeningens bestyrelse. Jeg husker ikke 
rigtigt, at han spurgte. Jeg tror bare, han sagde, at 
sådan skulle det være”, siger Niels med et grin.

Og resten – får man lyst til at sige med en floskel – 
er historie. 

Vigtig behandling af døende
Niels Møller gik naturligvis senere med i bestyrelsen 
for det kommende hospice. Han var med under alle 
forhandlinger med amt og kommuner. Deltog i et 
utal af møder.

”Da rammerne endelig var på plads, besluttede jeg, 
at det var tid til at træde ud. Selve byggeprocessen 
havde jeg ikke forstand på, der følte jeg, at andre 
måtte tage over”.
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Det er tværfagligheden,  
der gør forskellen for 

patienterne.

Men det blev ikke et farvel til palliation eller Svanevig.

”Jeg har i rigtig mange år været interesseret i pal-
liation og smertelindring. Før kommunalreformen, 
havde vi i Maribo kommune rigtig gode erfaringer 
med palliationsforløb i forhold til patienter, der 
ønskede at dø hjemme. I min lægepraksis havde 
vi et godt og tæt samarbejde med hjemmeple-
jen, som blandt andet betød, at patienten eller 
hjemmeplejen altid kunne komme i kontakt med 
patientens læge. Dag og nat. Resultatet var, at 
80 procent af vores patienter kunne dø hjemme i 
stedet for at blive indlagt på sygehuset”, fortæller 
Niels Møller.
 

”Det ændrede sig med kommunesammenlægnin-
gen, og jeg ønskede virkelig, at det hospice, vi skul-
le etablere, ville kunne gøre noget af det samme, 
som vi gjorde den gang, nemlig øge trygheden for 
patienten. Det er så vigtigt, at patienter og pårøren-
de kan føle sig trygge den sidste tid”.

Tværfagligheden gør forskellen
Da Niels Møller trådte ud af bestyrelsen, blev der 
tid til at tage en specialistuddannelse i palliativ 
medicin. Han var således godt rustet, da Svanevig 
Hospice i 2009 opslog en overlægestilling. Som han 
søgte. Og fik.

”Det har været og er blevet alt det, jeg håbede, 
dengang vi sad til lange bestyrelsesmøder om ho-
spiceplanerne”, siger han.

”Jeg synes, vi som tværfaglig gruppe kan udrette så 
meget for de patienter, der kommer her. I starten 
tænkte jeg, at patienterne fik det bedre på grund 
af den medicin og sygepleje, vi kunne give dem. 
Men mere og mere er det blevet klart for mig, at 
de får det bedre på grund af alt det, vi tværfagligt 
kan tilbyde: musikterapi, god mad, frivillige, der 
tilbyder både snak og aktiviteter, og sygepleje. Det 
er helheden, der betyder noget. At de patienter, vi 
får her, får mulighed for at være med til at beslutte, 
hvordan deres liv skal være den sidste tid. Det er for 
mig det, et hospice skal kunne”. n

FREMTIDEN  
som Niels Møller  
drømmer om den: 

Der vil – forhåbentligt – komme  
flere patienter på symptomlindrende  

ophold. Det vil betyde, at patienten kan 
 få en bedre tid sammen med sine kære 

derhjemme efter hospiceopholdet

Et daghospice ville være oplagt.  
Det vil give patienter og pårørende  

tryghed og en mulighed for, at patienten  
kan være i længere tid derhjemme, hvis  

det er det, han/hun ønsker.

Tærsklen mellem hospice og det  
øvrige samfund er blevet mindre gennem 
årene, fordi flere og flere kender nogen, 
der har været indlagt. Men tærsklen skal 
mindskes endnu mere ved blandt andet 

palliativ undervisning af kolleger i sygehus- 
og hjemmeplejesektoren og ved at lave 

udadrettede arrangementer for  
almindelige mennesker.
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MAN KAN ALDRIG FÅ FOR MANGE FESTER!
 

Foto: Svanevig Hospice
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Igennem årene er der blev opbygget flere traditi-
onsrige frokoster og fester på Svanevig.

Der er de årlige påske- og julefrokoster, hvor pa-
tienter, pårørende, frivillige og personalet nyder en 
dejlig frokost sammen – gerne med en lille hjem-
mebrygget snaps eller to.

Der er Skt. Hans, som byder på sang, bål, besøg af 
Bandholm Beboerforening med fakler og midsom-
mersang, der er grillmad og jordbær. 

Der er juletræsfesten for patienter, pårørende, 
frivillige og personalet og alles børn, børnebørn 
og oldebørn. Og Svanevig Hospice har en stående 

Fotos: Svanevig Hospice
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Fotos: Svanevig Hospice
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August 2018. Første arrangement i Åbent 
Hospice – Svanevigs kulturtilbud.

12. september 2018. Patient Jørgen får sit 
livs oplevelse, da en gruppe motorcyklister 
kommer og henter den gamle motorcykel- 
entusiast til sit livs tur ned ad memory lane.

aftale med julemanden, som er rar at komme forbi 
med julegodteposer til alle de søde børn.

Jule- og nytårsaften, hvor der bliver gjort ekstra 
meget ud af dekorationer, opdækning, julegaver til 
alle og smuk præsentation af maden. 

Og så er der naturligvis fødselsdage, bryllups-
dage eller babyshowers for patienterne og deres 
pårørende, som bliver fejret med lagkager og god 
mad. 

Der er temaaftener som tarteletaften, tapasaf-
ten eller Oktoberfest, hvor køkken og frivillige ar-

bejder sammen om at gøre mad og underholdning 
til et hele.

”Jeg kan rigtig godt lide de dage. Det er hyggeligt, 
når rutinen bliver brudt, og der sker noget særligt i 
huset. Så går maden og samværet op i en helhed – 
det giver livsglæde”, som køkkenleder Bettina Lund 
siger.

Der er aldrig en anledning, der er for lille til en hyg-
gelig middag eller en fest. 

Livet skal da fejres. n

Fotos: Svanevig Hospice
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GODDAG OG VELKOMMEN

Igennem årene har Svanevig Hospice haft officielle 
besøg af borgmestre, ministre, kunstnere, musikere, 
forfattere – og Hendes Kongelige Højhed Kronprin-
sesse Mary.

22. september 2018. Besøg af ældremi-
nister Thyra Frank og borgmester i Lolland 
Kommune Holger Schou Rasmussen.

9. oktober 2018. Svanevig Hospice når ud 
i alle medier, da man i et Facebook opslag 
søger patienter. Der havde i længere tid 
været ledige sengepladser, selvom hospice 

vidste, at der måtte være patienter derude, 
som havde behov for hospicepleje. Opslaget 
havde effekt. Sengene blev hurtigt fyldt op.

Foto: Jesper Fyhr

Fotos: Svanevig Hospice
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Sidstnævnte satte for alvor både hospice og Band-
holm på den anden ende, da hun kom og blev i et 
par timer – langt længere end først bebudet. 

Kronprinsessen gav sig tid til at tale med både pa-
tienter, frivillige og personalet, og hun gav med sit 
nærvær og sin indlevelse alle en stor oplevelse. n

Januar 2019. Første hold fra kommunikati-
onskurset ”Den medmenneskelige samtale” 
bliver færdige. Samtlige ansatte har været 

igennem kurset. De frivillige har fået et 
sammenkog af uddannelsen fordelt på to 
lørdage.

25. marts 2019. Svanevigs Vandreklub for 
Mænd starter.

30. marts 2019. Tre frivillige får Hospice 
Forum Danmarks ildsjælepris for deres 
arbejde for og med Åbent Hospice.

Fotos:  
Svanevig Hospice
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Brian Rasmussen 
Frivillig siden 2017 – 
medstifter af Svanevigs 
Vandreklub for Mænd, 
med i Svanevigcafeen 
for pårørende og efter-
levende og med i  
hospices besøgstjeneste

De sad rundt om bordet. Syv mænd. Alle 
havde mistet. Alle savnede. Og nu havde de 
taget et første modigt skridt til at dele deres 

tanker med andre, der havde prøvet noget lignende.

Brian Rasmussen husker tydeligt det første møde i 
Svanevigs Vandreklub for Mænd i foråret ’19.
”Vi havde sat to timer af, og jeg var sikker på, vi 

aldrig ville kunne bruge så meget tid. Men det 
kunne vi. Fra første øjeblik var der en stor gensidig 
respekt mellem os alle. Og alle var villige til at dele 
af deres tanker. Det var meget stort at være med 
til”, fortæller Brian.

Han blev frivillig på Svanevig i foråret 2017. I nogle 
år havde han haft sin gang på hospice i kraft af sit 
job som Falckredder. Hver gang han var trådt ind 
ad døren, havde han følt, at der var en helt særlig 
ro og særlig energi, som tiltrak ham. Men han følte 
også, at han skulle være klar, før han kunne springe 
ud i frivillighvervet.
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”Der var nogle ting, der skulle være klar inde i mig. 
Jeg skulle vide med mig selv, at jeg var parat til at 
kunne være på hospice uden at have en klar plan 
med de timer, jeg er der. Jeg skal ikke noget. Jeg skal 
bare være. Og det skulle lige modnes inde i mig”.

En forpligtelse til at være mig
I de snart tre år, Brian har været frivillig, har hans 
engagement ændret sig.

Han har involveret sig i Svanevigs tilbud til på-
rørende og efterlevende, Svanevigcafeen. Han er 
blevet en del af hospices besøgstjeneste, og så har 
han sammen med en anden frivillig, Angus, startet 
vandreklubben.

”Jeg vil gerne forpligte mig. Det har jeg det godt 
med. Jeg vil gerne føle, at jeg er sammen med 
andre om at gøre noget godt. Og det føler jeg, jeg 
gør i de her sammenhænge. Jeg har et drive i, at 
jeg gerne vil undersøge ting. Jeg vil gerne være 

med til at prøve noget nyt. Sætte noget i gang. Og 
det får jeg lov til her”, siger han. 
”Det betyder ikke, at jeg ikke har lyst til at tage 

almindelige vagter. Det gør jeg i gennemsnit én 
gang om ugen. Dem holder jeg også meget af. I 
alle tilfælde er min forpligtelse i alt, hvad jeg laver 
på Svanevig, at jeg skal være mig selv og bidrage 
med det, jeg kan”.

Vidne til menneskers rejse
For Brian er det en vigtig del af ”lønnen” som 
frivillig, at han får tilbudt forskellige kurser, som kan 
gøre ham klogere og mere kvalificeret til de opga-
ver, han påtager sig.
”Det nærer og inspirerer mig. Samtidig nyder jeg 

at være sammen med kolleger i de sammenhænge 
– både de andre frivillige og fastansatte. Det giver 
et sammenhold og er med til at fastholde fokus på, 
hvorfor vi er her”, som han siger.

Men et menneske med hans drive og lyst til udvik-
ling, vil han stadig være på Svanevig, når den næste 
jubilæumsbog skal skrives?

”Det er svært at sige. Livet tager jo ind imellem en 
med på ture, man ikke havde forudset. Men Sva-
nevig er et sted, hvor meget kan lade sig gøre, og 
hvor der er lydhørhed overfor gode ideer, så det kan 
sagtens være”, siger Brian Rasmussen med et smil. n

 

Jeg skal ikke noget  
med nogen. Jeg skal  

bare være.





Værdi 
MEDINDDRAGELSE

Svanevig Hospice er en helhed med et fælles mål: 
Alle har unikke kompetencer og ressourcer at byde 
ind med. Vi har alle et ansvar for, at forskelligheder-
ne bringes i spil til glæde for helheden: for patien-
ten, de pårørende, den fælles udvikling og trivsel. 

Medinddragelse er, at ens stemme og bidrag bliver 
hørt og set.

Medinddragelse sker, når vi tager fælles ansvar for 
at gøre en reel og positiv forskel ved at byde ind 
med vores ressourcer, vores spørgsmål, ideer og 
overvejelser.

Vi ønsker at arbejde inddragende og samskabende 
på alle niveauer: i forhold til patienten, de pårøren-
de, personale og frivillige. Vi tror på, at medind- 
dragelse skaber motivation, ejerskab og menings-
fuldhed.

Kollegialt udmønter vi medinddragelse i at under-
støtte det tværfaglige samarbejde.

I forhold til samarbejdet med patienten sikrer vi 
medinddragelse ved at lytte til patientens behov og 
ønsker og – i størst muligt omfang – skabe indivi-
duelle løsninger. n
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Mathilde Barnkob  
Nørregaard
Sygeplejerske på Svane-
vig Hospice siden 2018  

– har en særlig interesse  
i samtaler med børn og 
unge

Østers, ægte kaviar og afkølet champagne 
står klar på det smukt dækkede bord.

Gæsterne indfinder sig til tiden. Der er knus og små 
gaver, glade udbrud over lækkerier og blomsternes 
strålende gyldne farver.

Alt er lagt tilrette til en glad fest. En begravelses-
fest. 

”Jeg var kontaktsygeplejerske for en patient, som 
ønskede at være med til sin egen begravelsesfest. 
Patienten ville selv bestemme gæster, mad, under-
holdning. Vi hjalp hende med at få det hele arran-
geret, og dagen blev ligesom patienten ønskede 
det. Det var helt særligt at være med til planlægnin-
gen, og siden at se, hvor meget, det betød for ved-
kommende, at det lod sig gøre”, fortæller Mathilde 
Barnkob Nørregaard.

Under sin uddannelse havde hun et af sine prak-
tikophold på Svanevig, og det gjorde det klart for 
hende, at palliation var det, hun havde lyst til at 
beskæftige sig med. 
”Det var tydeligt for mig, at på hospice handler 

det om at se på hele mennesket. Det betyder, at 
jeg er nødt til at være fuldstændig til stede hele 
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Jeg er blevet bedre til at  
få gjort og sagt de ting, 

der betyder noget.

tiden. At være helt nærværende i mit arbejde. Jeg 
kan ikke gemme mig bag noget instrumentelt og 
fagligt. Jeg skal være til stede med alt, hvad jeg 
er, så mødet med patienter og pårørende bliver så 
meningsfuldt som muligt for dem”. 

Livet har en særlig værdi her
”Jeg oplevede straks en helt særlig ånd i huset. Her 
er meget liv og glæde, og personale og frivillige 
er alle så engagerede i arbejdet. Her er en stærk 
fællesskabsfølelse. Vi er ét hus, og vi er sammen 
om at løfte opgaverne”, siger Mathilde Barnkob 
Nørregaard.
”Det er som om, livet har en helt særlig værdi her. 

Alle – både patienter og vi – ved, hvor skrøbeligt 
livet er, så hver dag skal leves. Og at bidrage til, at 
patienterne får mest muligt ud af deres liv, er virke-
lig meningsfuldt”. 

Som sygeplejerske er hendes opgave at hjælpe med 
at smertelindre, men også at lindre andre sympto-
mer og bekymringer, der ellers må fylde hos den 
enkelte. Det kan eksempelvis være at tale om angst, 
om usikkerhed omkring, hvad der skal ske med 
familien, når patienten en dag dør og alle mulige 
andre små og store tanker, som patienterne gør sig.

”Palliationen er en helt anden måde at tænke på, end 
hvad vi ellers lærer gennem størstedelen af sygeple-
jerskeuddannelsen. På hospice fokuserer vi ikke på 
at helbrede men på at lindre. Det er en helt anden 
måde at tænke og arbejde på. Vi tager udgangspunkt 
i det enkelte menneske og tilpasser hverdagen dertil”, 
siger Mathilde.

Hospice er også for børn
Tiden som hospicesygeplejerske har gjort hende be-
vidst om at værdsætte selv de små ting i livet. Ikke 
at tage noget for givet.
”Hverdagsproblemer føles ofte ubetydelige. Livet 

bliver sat i perspektiv. Jeg forsøger at lade være 

med at udskyde at få sagt og gjort vigtige ting. 
Eksempelvis har min far lige haft rund fødselsdag. 
Jeg har aldrig brudt mig om at holde tale, men jeg 
følte, det var vigtigt at holde en tale for ham. Det 
ville jeg nok havde udskudt eller helt undladt, før 
jeg startede på Svanevig. Jeg er blevet bedre til at 
sige og gøre de ting, der betyder noget”.

Mathilde Barnkob Nørregaard har også planer og 
drømme for udviklingen af Svanevig i de kom-
mende år. Hun har netop været på et kursus på 
Hospice Limfjord – ”Hospice i Børnehøjde” – fordi 
hun gerne vil være bedre til at tage de vigtige 
snakke med patienters børn og børnebørn om 
døden samtidig med, at hun gerne på sigt vil være 
med til at åbne hospice for undervisning af børn 
og unge.

”Jeg synes, det er vigtigt at have modet til at tale 
med børn. Selvom det kun er for en begrænset 
periode, vi møder dem – som pårørende eller som 
besøgende – så gør det en stor forskel for de invol-
verede børn, at de føler sig set og hørt. Det vil jeg 
gerne være med til at udvikle”. n
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”Vi har en arbejdsplads, hvor medarbejderne og de 
frivillige fungerer supergodt sammen til fælles gavn 
for patienterne og deres pårørende. Men selvfølge-
lig har vi drømme for fremtiden”.

Sådan lyder det fra hospicechef Birgitte Bülow, 
når hun bliver bedt om både at kigge på nutid og 
fremtid.

”De seneste år har vi fundet vores egne ben så 
meget, at der er overskud og stor lyst til at vende 
os mere mod omverdenen. Og i fremtiden skal 
der være endnu flere, som får gavn af alt det, vi 
kan. Vi skal ud at undervise vores samarbejds-
partnere, og vi skal invitere dem ind til os. Både 
vores personale og vores frivillige har et stort 
ønske om at række ud over huset og være til 
gavn for flere”.

Vi skal give vores viden videre
Udviklingssygeplejerske Martine Vorning Nielsen er 
helt enig.

For halvandet år siden blev hun færdig som cand.
cur. en akademisk overbygning på sygeplejerske-
uddannelsen, som blandt andet gør hende til en 
nøgleperson i forhold til udviklingsprojekter både 
internt på Svanevig og ud ad huset.
Når hun ser ud i fremtiden, ser hun, at Svanevig har 
en vigtig rolle at spille:
”Vi skal selvsagt blive ved at følge nøje med i 

forskning og udvikling – både i forhold til palliation, 

men også indenfor det sundhedsfaglige felt helt 
generelt. Vores værdier om omsorg, ansvarlighed, 
rummelighed og medinddragelse er værdier, som 
kan være svære at finde i det øvrige sundheds-
væsen i dag, hvor personalet er presset på mange 
fronter. Men jeg tror, det bliver nødvendigt for hele 
sundhedssystemet igen at sætte fokus på den slags 
grundlæggende værdier, og i forhold til den proces 
har vi meget at byde ind med", siger Martine Vor-
ning Nielsen.

”Vi har megen viden og erfaringer, som vi kan lære 
fra os. Jeg ser os som et videnscenter, som andre 
i sundhedsvæsenet kan trække på, og hvor der 
på sigt kan udgå en masse funktioner fra: Vi kan 
eksempelvis lære fra os indenfor pleje, lindring, 
struktur, aflastning, tilbud til pårørende. På sigt kan 
vi måske også lave et daghospice. Der er masser af 
udviklingsmuligheder”.

Daghospice som en del af drømmen
Det udviklingspotentiale er både hospicechefen  

 

 I fremtiden skal der  
være endnu flere, som  
får gavn af alt det,  

vi kan.

SVANEVIG VERSION 2.0
– et kig ind i fremtiden
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22. juni 2019. Hospicerun arrangeret af 
Sons of Heaven. Motorcyklerne kørte over 
4000 kr. ind til Svanevig Hospices arbejde 
for patienter og pårørende.

August 2019. Svanevig Vandreklub for 
Kvinder starter.

September 2019. Meditationstorsdage 
starter i refleksionsrummet.

og bestyrelsesformand Birgitte Anthonsen helt 
enige i.

Flere almindelige hospicesengepladser er nemlig 
ikke Birgitte Bülows drøm. 

”Vi har omkring 250 patienter på årsplan. Det er 
nogenlunde, hvad vi har kapacitet til at kunne 

sige goddag og farvel til. Til gengæld kunne jeg 
rigtig godt tænke mig, at vi udvidede med et 
daghospice eller natpladser, hvor alvorligt syge 
kan komme og få behandling og måske sove om 
natten ind imellem, hvis de er angste eller alene”, 
siger hospicechefen.

Om drømmene bliver realiteter, kan kun fremtiden 
vise. Men på Svanevig Hospice er de vant til, at 
drømme bliver virkelighed. 

En gang var hospice kun en idé i en mands hoved. 
I dag er det en realitet. Det betaler sig at drømme. 
Og at drømme stort. n



Billund
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Svanevig Hospice lukkede op i 2010 med 12 pladser 
og var først fuldt i drift omkring april måned. 

Fra november 2013 har Svanevig Hospice haft 
plads til 14 patienter. 

Udviklingen over årene er gået i retning af flere 
korte indlæggelser og flere patienter, der bliver 
udskrevet.

  2010           2018

STATISTIK  
– Svanevig Hospice 2010 og 2018

1-7 dage

Antal pers. Antal pers.

< 40 år

8-14 dage

40-49 år

15-21 dage

50-59 år

22-28 dage
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29-60 dage

70-79 år

> 60 dage
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> 90 år

Antal liggedage

Kønsfordeling

Patienternes alder
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Henvisninger

Indlæggelser

Døde

Udskrevne

Antal pers.

Patienterne kommer 
fra følgende kommuner

Lolland
Guldborgsund

Vordingborg

Næstved

Stevns

Faxe

Ringsted
Køge

Region 
Hovedstaden

 2010 2018
Lolland 66 85
Guldborgsund 54 93
Vordingborg 18 31
Næstved 12 13
Stevns 2 0
Faxe 2 6
Ringsted 1 0
Køge 1 6
Billund 1 0
Region Hovedstaden 2 5
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