30 ansatte på nyt hospice
■ Grunden er på
plads til det ny
sydfynske hospice
på Skovsbovej,og nu
ruller millionerne fra
Region Syddanmark
snart
Svendborg: Når Hospice Syd-

fyn efter planen tager imod
sine første patienter, så vil
der være omkring 30 ansatte
fordelt på en række jobfunktioner som sygeplejersker,
administrativt ansatte, køkkenpersonale og serviceassistenter.
Det fremgår af det idekatalog, som bestyrelsen og støtteforeningen har sendt til
Region Syddanmark, der står
foran at skulle træffe den sidste formelle godkendelse.
Regionsrådet skal godkende anlægsøkonomien på 34
millioner kroner og stille et
tilsvarende beløb i form af en
lånegaranti.
En af de sidste knaster faldt
fra i sidste uge, da grunden på
Skovsbovej var i udbud uden
andre interesserede.
Der bliver plads til 12 patienter på det nye hospice, og
i idekataloget gør man tydeligt opmærksom på, at de skal
have det så godt som muligt i
deres sidste tid.
De enkelte værelser skal for
eksempel være så store, at der
er plads til, at patienten kan
have egne ejendele med, som
for eksempel en særlig lænestol, bøger, nips eller billeder,
ligesom værelserne skal have
så lidt præg af institution som
muligt.

■ Det er vigtigt for bestyrelsen i Hospice Sydfyn, at det nye hospice kommer til at ligge i en smuk
natur, og det fandt man på Skovsbovej, hvor salget nu er faldet på plads. Arkivfoto: Roland P
Det kan for eksempel gøres
ved at lægge trægulv i stedet
for linoleum.
Derudover lægger idekataloget op til, at der skal etableres et re�ektionsrum til
samtaler, ceremonier og til
stilhed. Der lægges vægt på,
at rummet ikke skal have en
kirkelig eller kapelagtig atmosfære.
Som der står i idegrundlaget, er ”døden en naturlig udgang, men må ikke dominere
begivenheder og aktiviteter i
Hospice”.
Der er også planer om et
karbadeværelse, samtalerum,
pausenicher og en sansehave.
Støtteforeningen
modtog i fjor donationer på i alt
385.491 kroner, og man er
godt på vej til at nå et lignende beløb i år.

■ Bestyrelsesformand og kasserer i støtteforeningen, Edel
Nielsen, kan glæde sig over lokal støtte. Arkivfoto: Jørgen Outzen
Hidtil er der doneret
321.369 kroner. Heraf er der
doneret 100.000 kroner og
160.000 kroner fra anonyme
donorer.
Alt i alt har 129 private do-

norer og virksomheder valgt
at støtte det sydfynske hospice.
Af Hans-HenrikDyssel
hahd@faa.dk

