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 Støtteforeningen ved  

Hospice Søholm Aarhus 

Nyhedsbrev nr 59 

september 2021 

Monika Hansen og Faisal Jama står for rengøringen  
på Hospice Søholm. 

Kære medlemmer 

Efter en længere sommerpause er vi nu glade for igen at kunne for-

tælle om livet på Hospice Søholm.  

Sygeplejerske Lis Lang har skrevet til os om samarbejde: 

 

- Hospice Søholms indsats bygger på hospicefilosofien, hvor uhelbre-

deligt syge og deres pårørende er i centrum. Det kræver en tværfaglig 

indsats at skabe de bedste rammer for den sidste tid. Rammerne op-

står ikke af sig selv – der står altid nogle bag, for de ved, at det har 

stor betydning for patienten og de pårørende.  

I kan læse resten af historien på sidste side, men først  
 

Mød Hospice Søholms rengøringsteam 
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Patienterne fortæller tit noget andet til os  
end til sygeplejerskerne 

 

Monika er 41 år, har to børn og er oprindelig fra Schweiz. Hun er ud-
dannet gartner og blomsterdekoratør, og er siden blevet uddannet so-
cial- og sundhedshjælper. Hun har arbejdet med rengøring på Hospi-
ce Søholm siden 2015. Det var slet ikke som hun havde forestillet sig: 
- Jeg troede, at et hospice var som en hospitalsinstitution med kolde 
værelser, men fik afkræftet alle mine forestillinger på en positiv måde 
og er utrolig glad for arbejdet.  
 
Faisal er 47 år, har seks børn og er oprindelig fra Somalia, hvor han 
gik i skole og på højskole. Han kom til Danmark som flygtning i 1998. 
Han startede som vikar på Hospice Søholm inden han fik fast stilling i 
2010. 
- I starten var det lidt svært, da jeg ikke havde nogen baggrund for at 
arbejde på et hospice. Det er lidt specielt, når man hver dag møder 
sorg og dødsfald. 
 
Hvordan er det at arbejde på et hospice? 
Monika: - Vi skal alle gå den vej, og livet - det slutter før eller senere 
og det er en fin måde at slutte på. Vi hører så tit, hvor taknemmelige 
patienterne er, og hvor dejligt et sted det er og at pårørende får hjælp 
og ikke skal være alene om opgaven. Der er altid nogen, der kan tage 
sig af deres nærmeste.  
- Når jeg møder om morgenen, tager jeg mit navneskilt på, og så er 
jeg på arbejde. Når jeg tager skiltet af og hænger det i mit skab, så 
har jeg fri. Man kan ikke tage arbejdet med hjem, så kan man ikke be-
gå sig i det.  
Faisal nikker samtykkende 
 
Hvad går jeres arbejde ud på? 
Faisal: - Vores område er rengøring. Vi skal være klar med hovedren-
gøring af stuerne, når der har været dødsfald, så stuerne er klar til nye 
patienter. Vi tager os af stuerne og fællesområder. 
Monika og Faisal samstemmende: - Vi giver en hånd med, hvis der er 
behov for det. F.eks. i sommerferien, hvor vi ikke er så mange på ar-
bejdet, bl.a. har vi også fået lov til at sidde inde ved en patient og 
hjælpe med mad, hvis det brænder på. 
Vi er ansat til rengøring, men vi kan også andet end at svinge en kost. 
Vi vil gerne hjælpe til med det vi ellers kan, man skal bare spørge os.  
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Hvad opfatter I som vigtigt i jeres arbejde? 
- Det hele er vigtigt, men engang imellem skal man prioritere, og vi 
skal være omstillingsparate. Nogle dage må man sige PYT, det når vi 
ikke i dag og det er helt okay. 
Der kan være en stue, der ikke ønsker rengøring af forskellige årsa-
ger. Det vigtigste er, at der er en stue klar til en ny patient. 
Vi sørger for, at det ser pænt og ryddeligt ud her på Hospice Søholm, 
så man føler sig velkommen. 
 
Har I eksempler på nogle særlige arbejdsoplevelser? 
Monika og Faisal:  
Der er nogle stuer, hvor man nærmest skal komme ind og ud samti-
digt – hvor de ikke ønsker man er der. Så er der andre stuer, hvor 
man næsten ikke kan komme ud, fordi patienten eller den pårørende 
har rigtig meget på hjertet og nyder vores tilstedeværelse og har mu-
lighed for at tale med os om noget andet end sygdom. Vi er jo ikke 
involveret i plejen, vi skal ikke give medicin.  
Nogen gange får man nærmest for mange oplysninger, man skal lige 
slette hukommelsen igen. Vi rapporterer videre, hvis der er noget, der 
er vigtigt. Andre gange skal vi bare lytte. Der er mange ting, som vi 
fanger, som sygeplejerskerne ikke får at vide. Det er en anden relati-
on, når vi er der end når sygeplejersken eller lægen kommer ind. 
Det er ikke et almindeligt rengøringsjob som på en skole eller en fa-
brik. Her skal man have hjertet med. 
 
Monika:- Jeg har lært at nyde livet på en anden måde, efter at have 
set alle de skæbner herude. Vi skal huske at sige det, man gerne vil 
sige i god tid, og ikke vente til i morgen for er der en morgen?  
 
Faisal: - Jeg er helt enig. Det er rigtig dejligt med kollegerne. Det er 
søde mennesker, og jeg har lært rigtigt meget mere her end på tidli-
gere arbejdspladser.  
 
Hvordan fungerer samarbejdet? 
Begge: - Man skal hjælpe hinanden, Det er ikke noget med at sige, at 
det ikke står på min plan i dag.  
Samarbejdet med de frivillige er også rigtig godt. Vi har savnet dem 
under Corona tiden. Det er så dejligt at få snakket med nogen om no-
get andet end lige hospice. Det kan være personligt og privat nogle 
gange. 
Der kan være en lidt tør humor ind i mellem. Man skal have det lidt 
sjovt og det kan man have - også på et hospice. 
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En historie om samarbejde 
af sygeplejerske Lis Lang 

For et stykke tid siden fik jeg anerkendelse af en familie for at hjælpe 
dem med, at børnebørnene fik sagt farvel til en afdød bedstemor. Det 
de ikke vidste, og heller ikke behøvede at vide i den situation, var det 
arbejde, som var gået forud for at skabe rammerne.   

Jeg skriver dette for at anerkende det arbejde nogle af vores til tider 
underkendte kolleger gør, nemlig rengøringsassistenterne.  

Familien spurgte om de kunne bruge børnerummet til børnene, da de 
tidligere havde fået lov og det var en positiv oplevelse. Rummet 
var egentligt lukket pga. Corona, men kunne bruges i særlige tilfælde, 
som dette var.  

Problemet var dog, at der ikke var gjort rent i børnerummet. Det tænk-
te jeg selv at gøre, men spurgte lige Monika, hvad hun plejer at bruge 
til rengøring.  Her svarede Monika, ”det skal jeg nok tage mig af” selv 
om hendes arbejdsdag var ved at være slut. Selvfølgelig blev jeg og-
så optaget af en anden opgave i mellemtiden og ville ikke have haft 
tid til selv at gøre rent. Dette er et fint eksempel på, hvordan det ved 
en positiv og fleksibel tilgang lykkedes det at skabe de nødvendige 
rammer for en værdig afslutning. 

 

Børnene startede med at væ-
re stille, lidt trykkede og usik-
re, da jeg startede med at for-
tælle, hvad de skulle ind og 
se, de løsnede langsomt op 
og da vi gik i børnerummet og 
spiste is, legede de og spurg-
te om mange ting. Det var 
fantastisk at se den måde de 
var med i processen på og 
her spillede børnerummet en 
stor rolle. 


