Nu skal vi have et børnehospice i Vestdanmark
Lions Club Theodora i Silkeborg har taget
initiativ til stiftelsen af støttegruppen Solstrålen,
som skal fremme etablering af et børnehospice
i Vestdanmark.
Familier med et barn, der har en livstruende sygdom
har behov for al mulig støtte og hjælp. Deres tilværelse
er slået i stykker, deres sociale liv bliver sat på stand by,
og oven i købet må en af forældrene i de fleste tilfælde
opsige sit job for at være sammen med barnet.
Det er vilkår, som de færreste ønsker. Men som de
fleste kan forholde sig til.
At sige nej tak til bedsteforældrenes guldbryllup, en tur
i biografen og at tage på ferie eller til børnefødselsdag
sætter sjælemærker på hele familien. Den må i stedet
leve stort set isoleret i angst og bekymring.
Behandlingssystemet gør sit yderste. Men alvorligt syge
børn er ofte udsat for lange behandlingsforløb, der ikke
altid ender positivt.
Et ophold med effekt
Adskillige undersøgelser viser, at ydre omstændigheder
kan have en positiv effekt på helbredelse. Især på børn.
En af dem er at være sammen med familien.

støtteforeningen
Den lokale Silkeborg-kunstner Hans Chr. Thomsen
har malet billedet til brug i logoet for Solstrålen

I Danmark er der mange børn, der lider af sjældne og
svært behandlede sygdomme hvor hele behandlingsforløbet er yderst strabadserende for hele familien.
Det siger sig selv, at sådanne familier må leve under
meget svære forhold. Det ønsker Lions Club Theodora i
Silkeborg at gøre noget ved.
Et børnehospice i Vestdanmark
I slutningen af september blev der i Silkeborg stiftet en
støtteforening med det formål at fremme etableringen af
et børnehospice til aflastning for familier vest for Storebælt, som har et barn med en livstruende sygdom.
Støtteforeningen med navnet Solstrålen er etableret af
på initiativ af Lions Club Theodora
Joan Thyde, Lions Theodora, er en af initiativtagerne
til oprettelsen af støttegruppen Solstrålen i Silkeborg:
“I Østdanmark er der et hospice for familier med et
barn med en livstruende sygdom. Det ønsker vi også
for familier i Vestdanmark. Og med Solstrålen som
igangsætter vil vi arbejde for, at stat, kommune og
organisationer vil støtte op omkring formålet”.
Ikke kun for døende børn
Formålet med et hospice for voksne er at afslutte deres
liv på en værdig måde. Et ophold på et hospice for
familier med et barn med en livstruende sygdom er ikke
tænkt som et terminalt ophold, men en aflastning for
hele familien, som i meget lange perioder får deres liv
væltet omkuld. Her kan familien være sammen, tage
vare om deres syge barn og eventuelle raske søskende,
alt i trygge rammer nøje fulgt af læger, sygeplejersker og
andet sundhedspersonale. Det er hensigten at oprette
et hospice for 10-12 familier, som her kan komme til
kræfter og have et godt samvær med familier i samme
situation som dem selv.
Indtil den politiske opbakning er på plads, har støtteforeningens til formål at udbrede kendskabet til hospicetanken i almindelighed og i særdeleshed til aflastningssteder med palliativ indsats for disse børn og unge samt
deres pårørende. Dernæst at drive processen frem til
etablering af Solstrålen med en beliggenhed Vest for
Storebælt og gerne i Silkeborg Kommune. Endelig ligger
der en stor opgave for støtteforeningen i at indsamle
midler til Solstrålen.

