
  

Hospice-nyhedsbrev 1-2020 
 
Kære Støttemedlem, 
 
Nogle spørger, om der stadig er liv i planerne om et hospice i Korsør. Det kan vi som en meget aktiv 
og engageret bestyrelse for Korsør Hospice Støtteforening svare klart ja til. Og det helt entydige 
bevis får vi i den stadig voksende medlemsskare i Korsør Hospice Støtteforening, der nu tæller ca. 
225 medlemmer. Tak for det! 
 
Korsør Hospice Støtteforening fik en flyvende start den 10. april 2019 med deltagelse af næsten 
200 interesserede borgere. En bestyrelse fik et flot mandat til at trække i arbejdstøjet og har siden 
afholdt i gennemsnit et bestyrelsesmøde hver måned. 
Vi deltager også med fornøjelse i kommunens mange foreninger og fortæller om visionerne for et 
hospice i Slagelse Kommune. Og vil også gerne komme i din forening eller på din arbejdsplads for 
at fortælle om, hvordan vi med et hospice ville kunne hjælpe sygdomsramte borgere og deres 
familier. 
 
Den lokale presse bringer loyalt vore og borgernes indlæg omkring Korsør Hospice, og der refereres 
flittigt fra møder i Kommunalbestyrelsen og andre politiske sammenhænge. 
 
Vi har været til interne møder i Region Sjælland. Regionerne har traditionelt ansvar for styring og 
tildeling af hospicepladser. Og vi har deltaget i åbne regionsmøder med pressedækning. Det er op 
ad bakke! 
 
Et hospice med store visioner 
 
Slagelse Kommune har velvilligt hørt på os, for plan B kunne være et kommunalt støttet hospice i 
et samarbejde omkring restitutionspladser, som Kommunen også har hårdt brug for.  
Som en særlig vision foreslår vi også et palliativt kompetencecenter, der giver mulighed for at 
tilføre Slagelse Kommune en palliativ ekspertise med tværfaglig støtte til patienter i deres 
nærområde. Det betyder, at man kan give patienter ambulant behandling enten på hospice eller i 
patientens eget hjem. 
Desuden åbnes for specialundervisning af læger og sygeplejersker inden for palliation. Og der skal 
være mulighed for at få støtte af psykolog, præst, socialrådgiver, fysioterapeut osv. – ikke kun til 
patienten, men i særdeleshed også til de pårørende. 
Kan Slagelse Kommune finde økonomien til dette projekt, bliver Kommunens eget hospice et af de 
mest visionære i Danmark! 
 
Fyraftensmøde 
 
I november afholdt vi et velbesøgt Fyraftensmøde i Skt. Gertruds Hus i Korsør med en videbegærlig, 
engageret og spørgelysten medlemsskare, der bl.a. kom med flg. statements: 
 
-Stor opbakning til at fortsætte kampen for at få Region Sjælland til at samarbejde om oprettelse 
af 12 hospicepladser samt et palliativt kompetencecenter, så også døende i eget hjem kan få 
palliation. 



  

-Understregning af nærhedsprincippet. De færreste kan overskue at skulle rejse over længere 
afstande i en vanskelig periode, hvor man må se i øjnene at skulle miste et nært familiemedlem, 
-Glæde over at få et interessant uddannelsessted i Korsør. 
-Og glæde over Slagelse Kommunes positive deltagelse i møder omkring et kommende samarbejde. 
-Betydningen af stor medmenneskelig pleje i sidste del af livet med omsorg for både patient og 
pårørende i nærområdet. 
-Der bør være råd til den omsorgsfulde hospicepleje, når en hospiceplads kan fås for ca. 40% af, 
hvad indlæggelse koster på et sygehus. 
 
Også borgmesteren kom til møde 
 
I december fik bestyrelsen besøg af borgmester John Dyrby og byrådsmedlem Steen Olsen. 
 
Tager man det bedste fra den traditionelle hospiceverden og fra Regionens palliative indsats og 
samler de palliative kompetencer, hospicesenge og kommunale restitutionssenge på ét sted, kan 
man skabe et center til gavn for både alvorligt syge og døende patienter på hospice og i hjemmene 
samt for nyudskrevne patienter med behov for restitution, inden de vender tilbage til eget hjem! 
Det handler i høj grad om det nære sundhedsvæsen og om at inddrage både Region Sjælland og 
Slagelse Kommune – også når regningen skal betales, understregede borgmesteren. 
Og et hospice, der er integreret i Slagelse Kommune, vil pga. de kortere afstande lettere kunne 
tilbyde tilsyn i hjemmet, ambulant vurdering, planlægning af medicin via pumpe osv., forklarede 
speciallæge Bent Enig. 
 
Din støtte 
 
Korsør Hospice Støtteforening har brug for også din støtte. Hjælp os ved at påvirke politikerne, 
hjælp os ved at inddrage din familie, dine venner og dine kolleger. 
Med et hospice i nærmiljøet bliver indsatsen mangedoblet både over for den syge, men også over 
for familien. 
 
Korsør Hospice Støtteforening afholder generalforsamling den 29. april 2020. Alle medlemmer får 
en særskilt invitation. Vi har reserveret magasinbygningen på Fæstningen i Korsør. 
I vedtægterne for Korsør Hospice Støtteforening står, at generalforsamling skal afholdes inden 
udgangen af april måned. Det agter bestyrelsen naturligvis at gøre. Dog kan vi grundet 
Coronavirussen blive nødsaget til at udskyde generalforsamlingen, hvilket vi i givet fald vil 
informere om i nyhedsmails og på hjemmesiden. 
 
Venlig hilsen 
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