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Referat 

Bestyrelsesmøde for Hospice Vendsyssel 
 

Tid: tirsdag d. 07.06.2022 kl. 16.00 – 18.00 

Sted: Hospice Vendsyssel, Suderbovej 85, 9900 Frederikshavn  

– konferencelokalet (Ind ad hovedindgangen og til højre umiddelbart) 

 

Bestyrelsens medlemmer: 

 

Navn Valgt af Deltager 

Henrik Buchhave Region Nordjylland (HB) x 

Renate Weilow Frederikshavn Kommune (RW) Afbud 

Henning Feldtmose Region Nordjylland (HF) X 

Kirsten Morild Andersen Region Nordjylland (KMA) X 

Lone Agerdal Højen Medarbejderrepræsentant (LH) Afbud 

Carsten Ullmann Andersen Brønderslev Kommune (CUA) X 

Jeanne-Christine Lunde-

Christensen 

Personligt udnævnt (CL) X 

Jesper Bradsted Personligt udnævnt (JB) X 

Karen Marie Dalgaard Kræftens Bekæmpelse (KMD) X 

Annette Jensen Hjørring Kommune (AJ) X 

Bodil Vestergaard Støtteforeningen Hospice 

Vendsyssel (BV) 

X 

 

Andre deltagere 

• Anni Hansen, souschef/afdelingssygeplejerske, Hospice Vendsyssel. 

• Winnie Poulsen, Hospicechef Hospice Vendsyssel (sekretariatsfunktion) 

 

Sendt som orientering til 

• Morten Skov Mogensen, Danske Diakonhjem (DD)  

• Tatjana Stegelmann, DD 

• Kim Jørgensen, DD  

• Berit Christensen, Region Nordjylland,  

• Sebastian Christoffanini, Region Nordjylland 

• Pernille Overgaard Lassen, Team for lindrende behandling (TLB) 

• Ken Jensen, TLB 
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Dagsorden 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 06.04.22 

 
3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer  

• Gensidige forventninger  

 
4. Punkt til opfølgning fra sidste Bestyrelsesmøde 

• Alene fuldmagt 

 
5. Orientering ved formand Henrik Buchhave 

• Hensigtserklæring (udleveres ved mødet) 

• Årsskrift 

• Hospice Forum Danmark 
 

6. Nyt fra Bestyrelsesmedlemmene 
• Drøftelse og beslutning vedr. Fakta ark til Bestyrelsen (vedhæftet) ved 

bestyrelsesmedlemmer Jesper Brasted og Christine Lunde 

 
7. Orientering ved Støtteforeningen Bodil Vestergaard (punkt udsat fra sidste møde) 

 
8. Skriftlig orientering fra medarbejder Lone Højen (efter de første +2 mdr. med ny 

leder) 
 

9. Orientering ved hospicechef Winnie Poulsen 
• Arbejdsmiljø og trivsel 

• Uddannelse-udvikling-undervisning 

• Lægesituationen 

• Økonomi – Belægning 

• Budgetmøde regionen 30.5.22 

• Sommerreduktion til 6 pladser 

• Genforhandling af Driftsaftale med Regionen 

• GDPR Audit 

• Frivillige 

• Gode historier fra Hospice Vendsyssel 

 
10. Evt. 

• Forslag til mulige punkter til september mødet 

• Rundvisning på Hospice Vendsyssel 
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Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

Godkendelse af referat fra 
mødet d. 06.04.22 
 

Referatet fra sidst godkendes. 
Er der ingen tilbagemeldinger på referatet indenfor 14 dage 
betragtes det som godkendt, men punktet bibeholdes alligevel på 
bestyrelsesmøderne, i tilfælde af store ændringer i referatet. 

Præsentation af 
bestyrelsesmedlemmer  
-Gensidige forventninger 
 

Henrik Buckhave  
Siddet i bestyrelsen i 8 år og 4 år som formand 
Politisk udpeget post 
Spejder baggrund – hvor grund holdningen er at hjælpe andre.  
Synsinspektør til daglig 
 
Henning Feldtmose 
Er på efterløn – bor i Strandby. 
Uddannet Socialpædagog 
Har haft Knoglemarvskræft – behandlet herfor. 
Udpeget af regionen  
 
Christinne Lunde 
Personlig udnævnt. Sidder i sin 2. periode.  
Kommer fra Maritime erhvervsliv  
Haft sin mor på Hospice på Lolland 

- Gerne arbejde for at udbrede hospicetankegangen  
-  

Annette Jensen 
Udpeget af Hjørring kommune 
Social og sundhedshjælper og kontoruddannet 
 
Kirsten Morild Andersen 
Folkeskolelærer på privatskolen i Frederikshavn 
Er valgt ind i Regionsrådet. 
Sidder i Det nære sundhedsvæsen m.fl. 
 
Karen Marie Dalgaard 
Udpeget af Kræftens bekæmpelse – Sidder i sin 2. periode 
Været med til at åbne Hospice Kamilianergården i Aalborg 
Forsket i palliation i mange år. 
 
Bodil Vestergård 
Valgt til bestyrelsen i støtteforeningen for Hospice. Udpeget af 
dansk handicap forbund som har en plads i Støtteforeningen. 
 



Den selvejende institution  
Hospice Vendsyssel  

 
 
 
 
 

 
 4 

Jesper Brasted 
Journalist. Har eget firma der laver TV 
Har lavet udsendelsen ”7 døgn på Hospice” 
Sidder i sin 2. Periode og er personligt udpeget. 
Har fokus på hvad hospice også er. 
 
Carsten Ullman Andersen 
Fra Jerselv 
Ansat i forsvaret   
Valgt til byrådet i Brønderslev kommune 
Har mistet sin mor her på Hospice 
 
Anni Hansen 
Afdelingssygeplejerske/Souschef på Hospice Vendsyssel 
Været med fra start. 
 
Winnie Poulsen 
Tiltrådt som Hospicechef pr. 01.04.2022 
Kommer med en baggrund som leder i det akutte felt på Hospitalet 
– har været både i Hjørring og Aalborg. 
 
 
Formanden takker for præsentationen og glæder sig til det 
kommende samarbejde. 
 

Punkt til opfølgning fra 
sidste Bestyrelsesmøde 

• Alene fuldmagt 

 

Bestyrelsen er enige om, at fleksibiliteten for den daglige praksis 
skal bevares, samtidig med, alle sikres bedst muligt.  
 
Der ønskes et tillæg til rapporten der beskriver praksis med fysisk 
underskrift af Anni/Winnie på alle bilag på indkøb fra de 3 konti 
med A-adgang som sekretæren har adgang til. 
Dette med henblik på, at punktet Alene fuldmagt kan fjernes fra 
rapporten. 
 
Bestyrelsen er enige om, at Palle fra Spar Nord inviteres med til 
næste bestyrelsesmøde mhp. gennemgang af konti og 
gennemgang af aktier. Her skal fokus rettes mod hvilke aktier 
Bestyrelsen ønsker at investere i, og ikke mindst hvilke der ikke 
ønskes at investere i. 
 

Orientering ved formand 
Henrik Buchhave 

• Hensigtserklæri
ng (udleveres ved 
mødet) 

• Årsskrift 

Hensigtserklæring 
Hensigtserklæringen blev udarbejdet d. 6. 12 2021.  
Det er et dokument der beskriver alle de strategiske tanker den 
tidligere bestyrelse har haft. 
Dokumentet overdrages til den ny bestyrelse, og skal ses som et 
inspirationsdokument, uden at det skal opfattes som værende et 
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• Hospice Forum 
Danmark 

 

konkret arbejdspapir. 
Hensigtserklæringens formål har overordnet været et ønske om at 
nå ud til flere med palliation. 
Det er tidsmæssigt ikke muligt at gennemgå dokumentet til mødet. 
Derfor aftales det, at alle har gennemlæst dokumentet til næste 
møde eller evt. til en teameftermiddag hvor fokus kun er rettet 
mod strategi. 
 
Enighed i Bestyrelsen om, at Daghospicestanken ikke skal begraves 
for evigt, men udmeldingen fra Regionen gør at den ikke behandles 
yderligere for nu. 
 
Årsskrift 
Det er tidligere i 2021 besluttet, at årsskriftet ikke skal forefindes i 
en papirudgave. Det er en økonomisk meget dyr og 
ressourcekrævende løsning, og svær at vurdere effekten af. 
Ved at fortsætte som tidligere vil sandsynlighed for gentagelse 
være til stede.  
 
Kunne vi opnå det samme på anden måde? 
Hvad skal formålet være?  
Hvem er målgruppen? 

• Skal vi på de sociale medier – (se f.eks. Svanevig Hospice) 

• Blog? 

• Podcast? 

• Video – film? 
 
Der er enighed i bestyrelsen om, at dette punkt kræver tid og der 
ønskes en temadag. 
 
Aftaler: 
Christine og Jesper udarbejder et oplæg til en kommende 
kommunikationsstrategidag. 
Det drøftes om det vil være realistisk at temamødet også 
inkluderer hensigtserklæringen? 
 
Der skal afsættes 4 timer fra kl. 16-20   
HB udsender en doodle så alle kan byde ind → 

Det bliver d. 26.9 kl. 16.00-20.00 
Dagsorden følger når vi nærmere os. 
 
 
Hospice forum Danmark 
HB informerer om, at det er et forum der arbejder for at udbrede 
hospicetanken. 
Et organ med politisk tæft og konneks til det politiske system 



Den selvejende institution  
Hospice Vendsyssel  

 
 
 
 
 

 
 6 

De arbejder for: 
Plads til flere patientgrupper 
Flere akutpladser 
Mere aflastning 
 
Kan følges på sociale medier, og giver en god kontekst viden 
HB ønsker at vide, om det ville være en idé, at man fra bestyrelsen 
deltog i nogle af deres møder/arrangementer. 
 
Positiv respons herpå.  
Det aftales, at bestyrelsesmedlemmerne evt. kan deltage på skift. 
HB deler invitationer fremover. 
 

Nyt fra 
Bestyrelsesmedlemmene 
Drøftelse og beslutning vedr. 
Fakta ark til Bestyrelsen 
(vedhæftet) ved 
bestyrelsesmedlemmer 
Jesper Brasted og Christine 
Lunde 

 

Folderen fakta ark gennemgås. Formålet med arket er som 
introduktion til nye medlemmer i bestyrelsen. 
 
Der er enighed om at det er en rigtig god ide. Folderen kunne med 
fordel opdateres med links til f.eks. 

• Vedtægter 

• Driftsoverenskomst 

• Hospice Forum Danmark 

• Hospice leder foreningen 

• 7 døgn på Hospice 
mv. 
 
Bestyrelsen aftaler: 
Folderen læses igennem og evt. kommentarer sendes til Christine 
og Jesper inden for en uge. 
 
Herefter opdaterer de den, og den godkendes på næste møde. 
 
Der drøftes om folderen kunne ligge andre steder; f.eks. 
sundhedshuse. 
 

Orientering ved 
Støtteforeningen Bodil 
Vestergaard (punkt udsat fra 

sidste møde) 
 
 

Støtteforeningen har næsten 1000 medlemmer 
Det koster 100 kr. pr år 
Der er tilknyttet ca. 35 daglige frivillige, der kommer i 3 holds skift 
hver dag og har en værts funktion. 
De frivillige deltager også f.eks. også ved pårørende aftener 
 
De frivilliges fokus er ikke sygdom, men helt almindelige dagligdags 
ting 
 
Der er tilknyttet forskellige undergrupper under støtteforeningen. 
(vedhæftet er organisationsdiagram) 
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Der er ansat en lønnet frivillig koordinator 5 timer pr. uge 
De frivillige udvælges nøje. 
Pengene fra støtteforeningen går til meget forskelligt til glæde for 
patienter og pårørende og til tider personale. Under corona fik alle 
stuer hver uge en buket blomster og fredagsslik til personalet. Det 
kan også være tøj til dem der trænger. Legetøj til børn, leje af soft 
ice maskine, eller tilskud til helt ekstraordinære ønsker om et 
sidste besøg for patienter. 
Det foregår i samarbejde med hospiceledelsen 
 
Formand for støtteforeningen Susan bidrager også med sin 
sekretær baggrund til transskribering af Livsfortælling 
 
Støtteforeningen afholder Erfa/inspirationsdag for hele tiden at 
tænke nye tanker. 
 
Støtteforeningen har været på Inspirationstur til Hospice i Rønde 
og vil gerne se andre Hospice. 
 
Støtteforeningen har en solid økonomi. 
 
Det ønskes at denne bestyrelse fremadrettet får kendskab til evt. 
arrangementer, således man har mulighed for at deltage. 
 

Skriftlig orientering fra 
medarbejder Lone Højen 
(efter de første +2 mdr. med ny 
leder) 

 
 

Da der er afbud fra medarbejderrepræsentant Lone Højen grundet 
ferie, fortæller AH på baggrund af tilbagemeldinger ved personale- 
mødet, at personalegruppen er landet godt og solidt på fødderne 
igen. Gruppen er meget opmærksom på eget ansvar for 
arbejdsmiljøet. Der er igen lyst, overskud og energi til udvikling, 
undervisning og uddannelse. 
 
Lone har skrevet følgende notat omkring ny ledelse efter 2 mdr. 
som AH læser op. 
 
”Her får I et par linjer om de første to måneder med "den nye 

giraf"😊 
Der er nu gået to måneder siden Winnie tiltrådte posten som 
hospicechef på Hospice Vendsyssel.  
Jeg har forhørt mig blandt personalet - om, hvordan de tænker den 
tid har været.  
Alle giver tydeligt og ærligt udtryk for, at de føler sig meget 
privilegerede over valg af efterfølger for Birgitte. På en meget 
ydmyg og respektfuld måde, er du undrende og nysgerrig i forhold 
til vores arbejdsgange og indsatser på hospice og, det kan være 
både sundt og udviklende for os som personale. Det er helt 
naturligt og forventeligt at der bliver ændret på ting, men du gør 
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det ikke "bare for at ændre noget" - eller ved noget der i forvejen 
fungerer godt.  
Winnie leder - med "hjerte og hjerne", det mærker vi tydeligt. 
Her er nogle af de ord, der bliver sagt om Winnie: omsorgsfuld, 
ordentlig, opsøgende, hjælpsom og byder ind, forstår humoren som 
er særlig for Hospice Vendsyssel, initiativrig, struktureret, der er 
gensidig tillid, anerkendende og imødekommende, empatisk, ligetil 
og ægte og udviser en ro som smitter af på personalet. ” 
 

Orientering ved 
hospicechef Winnie 
Poulsen 
 

Se vedhæftet ledelsesberetning 

Evt. 
Forslag til mulige punkter 
til september mødet 
Rundvisning på Hospice 
Vendsyssel 
 

Gennemgang ved Palle fra Spar Nord 
F.eks. 

• Intro til ny læge 

• Intro ved Caroline Musikterapeut 

• Intro ved pårørende gruppen 
 
______________________________________________________ 
 
Der tages et billede af den nye bestyrelse. 
Der vises rundt på Hospice. 
 

 


