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Støtteforening jubler, efter
at regionsrådsformand vil
afsætte 12 millioner til
driften af et sydfynsk
hospice
FYN: Efter et års intensiv kamp for et hospice for døende på Sydfyn, kan
den lokale gruppe bag planerne nu række armene i vejret.
Det sker efter at regionsrådsformand Carl Holst (V) nu sætter sagen på
dagsordenen, og vil kæmpe for, at der bliver afsat 12 millioner til driften
af et sydfynsk hospice. Det sagde han til TV2 Fyn i aftes.

Et kvantespring
- Det er jo et kvantespring for hele gruppen. Nu kan vi gå ud til fonde,
sponsorer og nye medlemmer af støtteforeningen og fortælle, at vi har et
tilsagn fra regionsrådet. Det er lige det, vi har brug for, siger Herdis
Hanghøi, næstformand i Støtteforeningen for Hospice Sydfyn.
Også Edel Nielsen, kasserer i støtteforeningen, glæder sig over den
politiske udmelding.
- Det er jeg selvfølgelig meget glad for at høre, for nu er der virkelig
noget at arbejde videre med. Vi skal have gang i det hospice, fastslår hun.
Den sydfynske støttegruppe drager den 30. april af sted til Djursland for
at se et lokalt hospice i funktion. Herdis Hanghøi (V) håber og tror, at et
sydfynsk hospice kan slå dørene op i 2011.
- Et hospice giver mennesker lov til at dø med værdighed. Mange har ikke
mulighed for at være i deres eget hjem, og de ønsker ikke at dø på et
sygehus. Derfor er det så vigtigt med et hospice, forklarer Herdis Hanghøi.

Carl Holst fastslår i en pressemeddelelse, at der er brug for flere
hospicepladser, og han peger i retning mod Sydfyn:
»Lige nu kan vi se, at der er brug for flere pladser, og jeg ved også at
mange borgere er engagerede i arbejdet med at skabe nye
hospicepladser. Som tingene er lige nu, er det på Sydfyn vi bør etablere
flere hospicepladser, og det vil vi fra Region Syddanmarks side gå i dialog
med de sydfynske kommuner om«, skriver regionsrådsformanden.

Værdig afslutning
Den sydfynske støttegruppe arbejder nu ihærdigt for at skaffe de 300.000
kroner, der skal til for at danne en selvejende institution, der vil være
gruppens næste skidt.
Det vurderes, at omkring 150 uhelbredeligt syge vil kunne få en værdig
afslutning på livet på et sydfynsk hospice med 12 pladser.

