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Forretningsudvalgsmøde Hospice Vendsyssel 

Onsdag d. 1.12.2021 kl 15-16 

Sted: Undervisningslokalet Hospice Vendsyssel, Suderbovej 85, 9900 Frederikshavn 

Forretningsudvalgets medlemmer: 

Jette Ramskov Region Nordjylland Afbud 

Christine Lunde Personligt udnævnt x 

Renate Weilow Frederikshavn Kommune Afbud 

Henrik Buchhave Region Nordjylland x 

Lone Agerdal Højen Medarbejderrepræsentant x 

Andre deltagere: 

Birgitte Nielsen Hospicechef Hospice Vendsyssel. 

Sendt som orientering til: Morten Skou Mogensen DD, Tatjana Stegelmann DD, Kim Jørgensen DD, 

Sebastian Christophanini Region Nordjylland, Berit Christensen Region Nordjylland, Pernille O. Lassen TLB, 

Ken Jensen TLB. 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 

 
3. Gennemgang af ansøgninger til bestyrelsesposter for ildsjæle. 3 poster skal besættes. 

Indkomne ansøgninger fremlægges og gennemgås mhp indstilling til bestyrelsen. 
Grundet afbud og snestorm lykkes det ikke at være beslutningsdygtige og punktet må 
udsættes til d. 6.6.2021 på visionsmødet. 
 

4. Orientering fra formand. 
Henrik Buchhave orienterer om regionsrådsvalgets udfald for hans vedkommende. Dette 
betyder, at H.B. ikke er repræsenteret i regionsrådet i kommende periode og dermed 
ikke umiddelbart kan fortsætte arbejdet i Hospice Vendsyssels bestyrelse. 
H.B. har rejst et punkt på kommende møde i regionens patientudvalg vedrørende 
forskellen i fordeling af lægetimer for de 2 hospicer i Region Nordjylland.  
Hospice Vangen er for øjeblikket tilgodeset med flere lægetimer pr. patient end Hospice 
Vendsyssel. 
Problemstillingen er tidligere nævnt af lægerne på Hospice Vendsyssel. 



Den selvejende institution 
Hospice Vendsyssel 

 
5. Orientering fra hospicechef.BN 

Musikterapeutstillingen er ved at blive besat og der foregår afsluttende forhandlinger. 
Det forventes, at ny musikterapeut begynder d. 1.1.22. 
De frikøbte fysioterapitimer dækkes af Østervrå Fysioterapi ved indehaver Louise 
Gjelstrup Olesen. Der er meget stor tilfredshed og glæde ved denne løsning. 
I december opstarter ny psykolog i Team for Lindrende Behandling og på Hospice 
Vendsyssel Didde Just Andersen. Længe ventet og dejligt med muligheden for dette 
tilbud. 
Deltagelse i kurser og undervisning/uddannelse er igen i normalt omfang for personalet. 
Der er 2 sygeplejersker afsted på det nye modul for sygeplejersker, der arbejder med 
palliation på specialiseret niveau C-niveau. De har netop bestået første eksamen med 
flot resultat.  
Grundet sygdom siden marts har det været nødvendigt at opsige en sygeplejerske. 
Sygeplejerske Charlotte Tambo Holm tidligere bestyrelsesmedlem har opsagt sin stilling 
og ønsker at tilgå privat arbejdsmarkede. 
 

6. Orientering om økonomi og belægning. BN 
Det er lykkedes at opnå de krævede liggedøgn til og med oktober. Siden har der været 
svigtende patienttilgang i november. Dermed kan HV komme i en situation – hvor det 
ikke lykkes fuldt og helt at nå de krævede liggedøgn akkumuleret for 2021. Både Hospice 
Vangen og Hospice Vendsyssel har i november gjort regionen opmærksom på den 
svigtende tilgang. Nogle patienter afviser indlæggelse pga stigning i smittetallene for 
pandemien. 
Det tilstræbes at overholde budgettet ved udgangen af året. Øgede udgifter 
personalemæssigt og i medicinudgifter grundet særlig indlæggelse i sommer kan være 
medvirkende til et merforbrug på ca 200.000 – dette er forhandlet og aftalt med 
regionen allerede i efteråret. 

 
7. Nye datoer for bestyrelsesmøder i 2022. 

Grundet den store udskiftning i bestyrelsen fra det første kvartal i 2022 aftales det, at 
Danske Diakonhjem beslutter første mødedato afhængigt af revisorens klarmelding med 
årsregnskabet. 
Dato følger. 
 

8. Evt. 
Intet 
 
Ref: BN 
 
 
 
Henrik Buchhave  Jette Ramskov  Lone Agerdal Højen
   
 
 
 
Renate Weilow  Christine Lunde   
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