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Støtteforeningen for 

Hospice Sydfyn 

 

NYHEDSBREV NR 3 SEPTEMBER 2012 

 
Alle er velkomne til Åbent Hus i  

Weekenden den 13. - 14. oktober 2012 
Hver af dagene kl. 11 til 15. 

 

”Åbent Hus i Hospice Sydfyn”  
– glæd jer til at se det færdige hospice på  

Skovsbovej 100 i Svendborg 

 
 

 

Af Charlotte Folke, Arkitekt MAA, Rådgiver for Bestyrelse for Hospice Sydfyn  

og medlem af indretningsudvalg og udsmykningsudvalget. 

 

Her til oktober er det to år siden, at vi i byggeudvalget formulerede visionerne for 

det nye Hospice Sydfyn i det idékatalog, der skulle være inspirationen for hele 

byggeriet. Heri står bl.a. følgende: ”Som rammer for Hospice Sydfyn ønskes en 

indbydende bygning, der med sin arkitektur understøtter, at livet er nærværende! 

Arkitekturen skal tale til sanserne - være smuk og nutidig, forholde sig til sine 

omgivelser, være indbydende og kvalitetsbevidst. Der skal lægges vægt på 

sanseindtryk, så rum, rumforløb, lys og farver stimulerer til nærvær og samvær, 

men også skaber private rammer for de syge og deres pårørende.” - og det synes 

jeg i høj grad vi har fået! 

Bebyggelsen 
Hele bebyggelsen indgår med sin komposition og grønne tag i fint samspil med landskabet, og 

sansehaven inviterer med sine smukke farver til ”havevandring”. Og naturen er trukket med helt ind i 

bygningen. Her lever rum og rumforløb også fuldt ud op til vores ønsker om mindre enheder, åbenhed, 

lys, luft og transparens. mulighederne for både at kunne være en del af fælleskabet i opholdsrum og 

spisestue, at tage pause i en af nicherne, fordybe sig i fred og ro i Vinterhaven, eller at få lov til at være 

helt privat (også med landskabet) i hver enkelt patientstue er rigtig fint løst. 

Anden inspiration 

Som inspiration for oplæg og idékatalog har vi også haft rapporten fra programmet ”Det gode Hospice”. 

Det blev oprindeligt lanceret af Realdania i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Hospice Forum 

Danmark, og det ligger forankret i det nationale videncenter PAVI – Palliativt Videncenter. 

Programmet dokumenterer hvordan de ydre arkitektoniske forhold påvirker patienternes almindelige 

velbefindende. 



2 

 

 

NYHEDSBREV NR 3 SEPTEMBER 2012 

 

 

Af Hospicechef  

Marianne Horstmann 

Holdet er sat! 

Jeg tiltrådte som Hospicechef på Hospice Sydfyn d. 01.04.12 med erfaring fra 

forskellige lederjob. Jeg har været afdelingssygeplejerske på Svendborg Sygehus 

i 7 år, hjemmeplejechef i Egebjerg Kommune i 13 år. og de sidste 6 år 

sundhedschef i Svendborg Kommune. 

Allerede i januar 2012, da jeg fik at vide jeg havde fået stillingen, begyndte jeg 

at arbejde med på sidelinjen. Jeg deltog bl.a. i opgaverne og arbejdet ved 

bestyrelsesmøder, byggeudvalg og indretningsudvalg, og gav på den måde 

sparring og fik indflydelse på et tidligt tidspunkt. 

 

Noget af det første jeg også satte i gang var planlægningen af personaleansættelserne, så stillingsopslag, 

ansøgningsfrist og samtaler på de forskellige stillinger kom til at forløbe i en glidende proces. 

1000 ansøgninger 

Hen over sommeren blev stillingerne på Hospice Sydfyn slået op, og der har samlet set været næsten 

1000 ansøgninger til de opslåede stillinger.  

Jeg har afholdt knap 100 ansættelsessamtaler, og har nu ansat souschef, sekretær, pedel, 27 

sygeplejersker, køkkenchef, køkkenassistenter, psykolog, frivilligkoordinator, og fysioterapeut. 

Derudover har vi daglig lægebetjening af speciallæger i palliation, og vi har vi tilknyttet en præst.  

Mange kvalificerede 

Der var utrolig mange kvalificerede ansøgere, så vi har desværre skuffet rigtig mange dygtige ansøgere. 

Vi har forsøgt at skabe et hold, der samlet set er bredest muligt i forhold til uddannelsesmæssige, 

erfaringsmæssige kvalifikationer, alder og øvrige baggrund. Det mener vi fint at have opnået. 

Frivillig 

Frivilligkoordinatoren er nu i gang med at søge efter frivillige til at arbejde på hospice. Det sker blandt 

andet gennem vores hjemmeside, hvor der også kommer opslag om orienteringsmøder mm. 

De frivillige kan varetage forskellige opgaver som ikke er direkte plejerelaterede. Det kan f.eks. være: 

værtindefunktionen ved måltiderne, arbejde med at få årstiderne ind i huset via bl.a. 

blomster, havearbejde, gåture, snak, læsning og andet samvær efter patienternes ønsker. 

Fælles værdier og kultur 

Personalet tiltræder den 1. oktober 2012, og de første 3 uger skal det samlede personale danne de værdier 

og den kultur der skal være på Hospice Sydfyn. Fra den 22. oktober 2012 kan de første patienter 

modtages. 

Jeg glæder mig fortsat til opgaverne. 

 

FAKTA 

Ophold på Hospice Sydfyn 

 Ophold på Hospice Sydfyn er omfattet reglerne om frit sygehusvalg. Ophold er gratis, men kræver 

en henvisning fra praktiserende læge eller sygehuslæge. 

 Det er en forudsætning at man opfylder henvisningskriterierne som bl.a. er at man skal være 

uhelbredelig syg, helbredende behandling er ikke længere mulig, og have kort forventet levetid. 

 Visitationen bygger på en tværfaglig vurdering af den henvistes aktuelle situation og behov, og 

foretages løbende i et samarbejde mellem hospicets ledelse og den tilknyttede overlæge. 

 Henvisningskriterier og procedure vil, når de er godkendte, være at finde på hjemmesiden 

www.hospicesydfyn.dk 

http://www.hospicesydfyn.dk/
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Af Formand for Den Selvejende Institution Hospice Sydfyn 

Edel Nielsen 

 

Bygningen er klar til brug 

Den 3. september i år overtog Hospice Sydfyn byggeriet fra totalentreprenøren 

BNS. Bygningen er på ca. 1900 m
2
, og det samlede grundareal er på ca. 20.000 

m
2
. Alle involverede synes, at der er kommet et meget smukt hus ud af det, og 

at placeringen er optimal. I resten af september og starten af oktober skal der 

arbejdes med indretning af huset før de første patienter ankommer 22. oktober. 

Hospice har plads til i alt 12 patienter. 

 

Forhistorien 

Efter et grundigt forarbejde af støtteforeningen blev det i januar 2010 muligt at stifte den Selvejende 

Institution Hospice Sydfyn med en stamkapital på 300.000 kr. 

Ved samme lejlighed blev der udpeget en bestyrelse på 6 medlemmer. 

 

Hospicegrunden 

Bestyrelsens gik straks i gang med at finde en egnet grund. Region Syddanmark havde stillet krav om, at 

afstand til et sygehus ikke måtte være for stor og adgangsforholdene både med offentlig transport og bil 

skulle være god. Bestyrelsen så naturligvis også gerne, at det kommende hospice skulle ligge i smukke 

omgivelser. Det viste sig at være sværere end forventet, når både beliggenhed og økonomi skulle være i 

orden. Der har været rigtig mange grunde i spil før vi købte Skovsbovej 100 i efteråret 2010. 

 

Driftsaftale og udbud af byggeriet 

En anden opgave var forhandlinger med Region Syddanmark med henblik på at indgå en driftsaftale. 

Aftalen kom i hus i november 2010. Ved samme lejlighed kautionerede regionen for et byggelån på 34 

mio. kr. og der kom en regionsrepræsentant i bestyrelsen, så den nu havde 7 medlemmer. Sideløbende var 

der blevet udarbejdet et idékatalog og udbudsmateriale til en totalentreprise af byggeriet. Det udsendtes i 

slutningen af 2010. 

 

Vinderprojektet og donationer 

I starten af 2011 udvalgtes vinderprojektet og for at kunne få opfyldt så mange ønsker som muligt blev 

der søgt om midler fra forskellige fonde. De har givet os en meget positiv behandling. A.P. Møller 

Fonden er den største donator med 4,5 mio. kr. til haveanlæg, herunder sansehave og vinterhave. Desuden 

gav den også mulighed for at erhverve et større grundareal for fremover at sikre udsigten til Egense Ås. 

Andre donationer har givet mulighed for at højne kvalitet på inventar og udsmykning af byggeriet, 

herunder erhvervelse af et flygel. 

 

Tak til alle – og så i gang 

Det har for bestyrelsen været nogle arbejdsomme og indholdsrige år med et rigtig godt indbyrdes 

samarbejde, hvilket jeg gerne vil takke for. Nu glæder vi os alle til at hospice kommer i drift.
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Af Formand for Støtteforeningen for Hospice Sydfyn 

Per Aas Christensen 

 

 

Da jeg havde den glæde at blive valgt til formand for den nystiftede 

støtteforenings bestyrelse, den 14. januar 2009 var det med håbet om at et 

sydfynsk hospice kunne stå færdigt inden 5-6 år. Det viste sig at gå meget 

hurtigere! 

 

 

 

Stor opbakning til et hospice på Sydfyn 

Allerede inden bestyrelsen for alvor var kommet i gang med sit arbejde meddelte region Syddanmark, i 

marts måned 2009, at man så meget positivt på etableringen af et Hospice på Sydfyn. Denne udmelding 

medførte at bestyrelsen intensiverede sit arbejde med at skaffe medlemmer og midler. Det gik lidt trægt i 

starten men i løbet af efteråret 2009 tog tingene fart, ikke mindst da det lokale erhvervsliv gik ind med en 

ret massiv støtte op til årsskiftet 2009-2010. Samtidig voksede medlemsskaren støt og også herfra kom 

der større og mindre beløb. I det hele taget har vi fra begyndelsen overalt kun mødt velvilje og opbakning 

omkring vores sag, noget vi fra bestyrelsens side er meget taknemmelige for og som har gjort 

formandshvervet til en glæde, med mange gode møder og momenter, som da vi til eksempel modtog 

Svendborgprisen fra Svendborg Sparekasse i 2011! 

 

Den Selvejende Institution Hospice Sydfyn 

Allerede i januar måned 2010 kunne vi stifte den selvejende institution – Hospice Sydfyn - som efter en 

ihærdig indsats nu kan slå dørene op til et nyt Hospice godt 1½ år senere. Det er for mig at se et lille 

”under”; men altså et under, som grunder sig på den velvilje og støtte vi har mødt i alle sammenhænge – 

og – i al ubeskedenhed – på en velfungerende bestyrelse. Jeg vil på dette sted også gerne takke den øvrige 

bestyrelse for deres engagement og energi igennem de seneste 3½ år! 

 

Støtteforeningens rolle fremover 

Med det nybyggede Hospice kunne man måske tro, at støtteforeningens rolle er udspillet, men det er 

ingenlunde tilfældet! Vi vil fortsat arbejde med at udbrede kendskabet til hospicetanken og i forlængelse 

af det nye hospice rette fokus på forholdene for døende på Sydfyn i bredeste forstand. Samtidig vil det 

blive en af vore fornemste opgaver fortsat at indsamle midler til støtte for det nye hospice – herunder 

tiltag og ting som ikke kan dækkes af midler fra den almindelige drift – ligesom vi vil arbejde med det 

frivillige arbejde på hospice!  

 

- Der er således al mulig grund til fortsat at bakke op om støtteforeningens arbejde! 

TAK!! 
 


