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Tak for tilsendte pressemeddelelse og rapport (rekvireret opgave) vedrørende sammenhæng mellem 

hospicekontakter og beliggenhed.  

Det er en rigtig god ting at skabe opmærksomhed på, at der er palliative patienter, som ikke får den pleje 

og behandling, de har behov for. Det er også vigtigt, at vi bruger korrekte data som grundlag, når vi ønsker 

at få medhør på de vigtige emner, der ligger os på sinde.  

Materialet giver ikke anledning til at drage de konklusioner som pressemeddelelsen fremhæver. 

Undersøgelse er fra 2012-2014. Efter denne periode er antallet af hospicepladser øget fra 208 til 257 

bredt fordelt over landet og et nyt hospice er åbnet i Brædstrup. Man peger specifikt på, at der er mangel 

på pladser i områder, hvor der er etableret flere pladser, hvilket man ikke kan på baggrund af gamle data.  

Det er indikeret, at der er kommuner, der ikke benytter hospice. Disse kommuner har et andet palliativt tilbud 

blandt andet Himmerlands kommune, hvor man har en velfungerede palliativ afdeling på Farsø Sygehus, 

samt i Randers kommune, hvor man har et kommunalt hospice.  

Det er af materialet svært at konkludere, at der en entydig sammenhæng mellem beliggenheds kommune og 

brug af hospice. Det er meget naturligt, at et hospice beliggende i en stor kommune varetager flest af denne 

kommunes borgere, omvendt ser vi, at når hospice ligger i en mindre kommune modtages de fleste patienter 

fra en større nabokommune. Men det er jo også en kendt faktor også inden for andre områder, at nærhed til 

en aktivitet giver et større søgning fra lokalområdet.  

Undersøgelsen er kun en kvantitativ opgørelse og der kan alene på den baggrund ikke siges noget om 

kvaliteten af plejen til de døende.  

Det er glædeligt, at I påpeger at vi skal se på antallet af hospicepladser og især alternative løsninger, da vi 

kan være enige om, at behovet for palliative tilbud kan forventes at blive større i fremtiden.  

Men før steppet – at flere hospicepladser er den rigtige løsning, er der behov for en dialog om, at hospice 

er meget mere end en sengeplads. Vi skal have fokus på, at indsatsen fra et hospice kan gives meget 

tidligere i den palliative indsats.  

Det betyder også, at vores samarbejdspartnere skal kunne, og være indstillet på, at henvise patienter 

tidligere i deres sygdomsforløb. Ligeledes kan der med fordel sættes et større fokus på alternativer, f.eks. 

ved at alle hospice i DK også får ambulante patienter i form af daghospice og ud kørende funktioner eller 

visuelle tilbud.  

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen for Hospicelederforeningen  

 

 

 


