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 Kære medlemmer. 

Når vi er ude og skaffe midler til det frivillige arbejde på Hospice 

Søholm, får vi tit mange spørgsmål om hospice.  

Koster det penge at komme på hospice, og hvordan kommer 

man der? Er børnehospice ligesom de andre hospice? 

Hospicerne i Danmark er selvejende institutioner, men de drives 

med en driftsoverenskomst med regionerne, så det er gratis at 

blive indlagt. Det er enten egen læge eller en hospitalslæge, der 

visiterer til hospice. Når hospice så modtager en henvisning la-

ves en helhedsvurdering af den enkelte.  

En indlæggelse på hospice kan medføre, at ens tilstand stabili-

seres i en sådan grad, at man kan udskrives til eget hjem enten 

for en periode for derefter at blive genhenvist eller indtil livets 

afslutning.  

Efter vores generalforsamling den 4. maj fortalte hospicechef på 

Hospice Djursland Dorit Simonsen om børne – og ungdomshos-

pice Strandbakkehuset. Her tilbydes en lindrende indsats til 

børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende sygdom, 

og langt de færreste patienter dør på stedet.  

Hospice Søholm  fra havesiden 
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Velkommen til Hospice Søholms 

nye souschef. 

Jeg har nu haft halvanden måned til at lære Hospice Søholm, personalet og 

alle mennesker omkring Hospice Søholm at kende. Jeg har haft lejlighed til 

at hilse på de fleste – men endnu ikke på alle – og er blevet taget imod med 

stor åbenhed, interesse (og tålmodighed!). Det har været fantastisk at træde 

ind i den hjælpsomme og positive atmosfære, der er i huset.  

Jeg er uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Aarhus i 2003. De før-

ste 13 år arbejdede jeg på Medicinsk Endokrinologisk sengeafdeling (MEA) 

på Nørrebrogade. Her fik jeg stor erfaring med grundlæggende sygepleje, og 

med sygepleje til en meget forskelligartet patientgruppe. Jeg lærte at priorite-

re opgaver i en til tider hektisk hverdag og betydningen af et godt kollegafæl-

lesskab, hvor man kommer længst ved at løfte i flok. Efter 6 år blev jeg kli-

nisk vejleder og siden har det at uddanne og undervise været et interessefelt 

for mig. På MEA var jeg nøgleperson for de palliative patienter, og i 2016 

søgte jeg på den baggrund en stilling i Enhed for Lindrende Behandling 

(ELB). Her blev min faglige interesse for lindring af alvorligt syge og døende 

mennesker og deres pårørende yderligere udviklet og styrket. Den palliative 

indsats fokus på at støtte menneskets livskvalitet helt til livets afslutning, op-

levede jeg som både fagligt og menneskeligt meningsfuldt. Endvidere gav 

patientforløb på tværs af sektorer mig et indblik i, hvor godt, men også kom-

plekst, det kan være at være patient i det danske sundhedsvæsen. Endelig 

blev det i ELB tydeligt for mig, hvilke åbenlyse fordele der er ved at arbejde i 

et felt, hvor man udnytter tværfaglighed til at styrke indsatsen til den enkelte 

patient og dennes pårørende. 

Det er med denne bagage jeg med stor respekt og også stort engagement 

går ind i arbejdet som souschef på Hospice Søholm. Jeg glæder mig meget 

til i tæt samarbejde med hospicechef Dorthe Kjær Iversen, den fantastiske 

personalegruppe og alle I engagerede mennesker omkring Hospice Søholm 

at være med til at lede og videreudvikle den palliative indsats her. 

Jeg hedder Gitte Billeschou, og jeg startede som 

souschef på Hospice Søholm 1. april 2022.  

Jeg er 43 år gammel, og bor i Malling med min 

mand, Henrik, og vores sønner Casper på 17 år 

og Thomas på 15 år. 
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Det var i øvrigt en rigtig god generalforsamling, hvor vi alle blev 

genvalgt - så vi ses igen til næste år. 

Referat og regnskab fra generalforsamlingen kan læses på  

www.hospice-aarhus.dk 

På årets generalforsamling star-

tede vi med at præsentere den 

nye paraply. 

Paraplyen er blevet til i et godt 

samarbejde mellem Hospice Sø-

holm, Kræfter til Kræft og Støtte-

foreningen.  
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Efter generalforsamlingen den 4. maj holdt Dorit Simonsen, 

hospiceleder på Hospice Djursland et interessant foredrag om 

det nye børn- og unge hospice, som er en del af Hospice Djurs-

land, under overskriften: LIV - LEG - LINDRING 

Hun kom blandt andet ind på, hvor svært det kan være at æn-

dre den gængse opfattelse af, hvad ordet hospice dækker over. 

Hun forklarede, at det nye hus er et tilbud om støtte til hele fa-

milien, optimering af en behandling, mulighed for at få et puste-

rum, inden man igen vender hjem til dagligdagen. 

Hospicefilosofien indebærer at sikre kvalitet i livet – uanset 

længden af dette. På Hospice Djursland og Strandbakkehuset 

arbejdes for, at opnå højst mulig livskvalitet.  

Udover de mange private 

donationer og indtægter fra 

loppesalg, har vi også mod-

taget støtte fra: 

Aarhus Kommune, Y-Mens 

Club Marselisborg, 

FHH1931, logen Clementia 

og Vester Kopi. 

Strandbakkehuset 

Støtteforeningens bestyrelse vil gerne takke alle, der støtter os. 


