
                   

                                
                    NETVÆRKSMØDE PÅ HOSPICE FYN 
 
“Foreningen af Frivillige ved Hospice “ afholder i samarbejde med 
Hospice Fyn netværksmøde onsdag d. 11 marts kl. 9/30 til 16/00. 
Sanderumvej 130 - 5250 Odense SV. 

Vi takker Hospice Fyn for både at ville huse os og for at invitere til 
dagens måltider. Vi takker også Soveig Kalia for at stå for dagens 
praktiske arrangement 
 
                                       VIDSTE DU DET ? 
 
Vidste du det om : Behandlingstestamente, organdonation, 
fremtidsfuldmagt, forskellige beslutninger i forbindelse med dødsfald 
og ....... 
Vi har inviteret Advokat Pernille Bøgh, som har sagt ja til at komme, og 
vi glæder os til at byde hende velkommen. Pernille er frivillig rådgiver 
hos Kræftens Bekæmpelse i Vejle, og hun ser frem til at viderebringe 
sin viden til os vedrørende bl.a disse spørgsmål. 
 
Patienter og pårørende på hospice står alle et sted i livet, hvor de er 
nødt til at forholde sig til, at døden er nært forestående for dem selv 
eller en, de holder af. Blandt de mange spørgsmål, er der også vigtige 
områder af praktisk, juridisk og økonomisk art, som trænger sig på. 
Det er naturligvis ikke frivilliges opgave at tage sig af disse samtaler, 
men viden og indblik i de mange forbundne dilemmaer, kan vi - også 
som privatpersoner - have interesse i og få glæde af. Vi får en 
baggrundsviden, der gør det lettere, når vi personligt skal forholde os til 
de undertiden svære beslutninger. 
 
 
                                      DAGENS PROGRAM 
 
9/30 - 10/30 : Ankomst og morgenkaffe 
 
10/30 - 12/30 : Velkomst, sang - og oplæg ved Pernille Bøgh 
 
12/30 - 14/00 : Frokostpause 
( Vi håber, at en omvisning på Hospice bliver mulig )   



 
14/00 - 15/30 : Oplæg fortsat - spørgsmål og diskussion 
 
15/30 - 16/00 : Eftermiddagskaffe og meddelelser incl. “ Kunstnere i 
Hospice “ 
Vi siger farvel og på gensyn med en sang 
 
                                          TILMELDING   
SENEST tirsdag d. 25. Februar sendes ønske om tilmelding pr. mail 
til Solveig - OG - Marianne:  
kalia@hotmail.com -og - info@harboedal.dk 

 
Vi beder om jeres fulde navn, samt navnet på det Hospice I 
kommer fra. 
I samme mail modtager vi gerne spørgsmål til dagens emner ,som 
vi videresender til Pernille Bøgh. 
 
NB ! Der bliver plads til 25 deltagere, så vi må bruge først til mølle 
princippet. 
 
Da dagen er gratis for medlemmer og koordinatorer, opfordrer vi som 
sædvanligt indtrængende til samkørsel. 
Generalforsamling / årsmøde finder sted i Vejle tirsdag den 19. maj. 
Invitationen sendes i april , men kun til de der - inden 25 /2 /2020 - har 
betalt kontingent. 
( Koordinatorerne inviteres som vore gæster.)  
 
Pernille Bøgh har gennem mere end 20 år rådgivet sine klienter om 
nedenstående spørgsmål, som hun glæder sig til at gøre os klogere på. 
Hendes erfaring er, at de foredrag ,hun har holdt, hvor deltagerne stiller 
spørgsmål, er langt de bedste... så vi ser frem til en livlig debat.  
 
Solveig Kalia vil bede en læge/ sygeplejerske fra personalet om at 
uddybe spørgsmålene vedr. organdonation og obduktion.  

Pernille vil bl.a. tale om 

                                                                                                           
Hvordan donerer man sine organer og/eller opretter man et 

behandlertestamente? 

-          Hvilken betydning har en bestemmelse om 

organdonation/behandlertestamente  i praksis? 

-          Hvad kan man gøre, hvis det er for svært at tale med sine pårørende om, 

sine ønsker til bisættelse/begravelse, gravsted eller mindesammenkomst? 



-          Hvorfor kan det være en god ide at oprette en fremtidsfuldmagt, hvordan gør 

man og hvornår træder den i kraft? 

-          Hvad skal man gøre, hvis man vil bestemme, hvad der ske med 

indbo/personlige ting ? 

-          Hvad skal man gøre, hvis man vil sikre sin samlever/ægtefælle bedst muligt? 

-          Hvordan kan man undgå, at den arv f.eks. et barn modtager skal indgå i 

bodelingen, hvis barnet skal skilles? 

-          Hvordan kan man bestemme at ens papbørn, yndlingsnevø osv. skal arve en 

del af formuen? 

-          Hvad kan man overveje for at sikre, at samleveren/ægtefællen har midler til 

at betale faste udgifter i tiden efter dødsfaldet? 

-          Hvad tager bedemanden sig af og hvornår? 

-          Hvad sker der i Skifteretten og hvornår? 

-          Hvad sker der med den gæld, man ikke har betalt ved sin død? 

-          Hvad betyder det at sidde i uskiftet bo – fordele og ulemper? 

-          Hvad betyder det, hvis et bo skiftes som et bobestyrer bo eller et privat skiftet 

bo? 

-          Hvem sørger for vedligeholdelse af et evt. gravsted og kan man selv betale 

herfor? 

 
Vi glæder os til en indholdsrig dag med Pernille - og inspirerende 
samvær 
Mange venlige hilsner 
På bestyrelsens vegne 
Marianne Harboe (formand) 

 


