
Om Hospice Sydfyn 
Tager imod de første patienter 22. oktober. 
Det koster ikke noget at komme på hospice. Men 

patienterne skal henvises fra deres egen læge eller fra et 
hospital. 
På Skovsbovej_ bliver der plads til 12 patienter ad gangen 
To rum indrettes specielt til overnattende pårørende. 
Stuerne er møbleret, men hver patient får mulighed for at 

medbringe et personligt møbel samt mindre ejendele. 
Patienterne har eget brusebad, men der er også et 

avanceret spa-badekar, som kan benyttes efter behov. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Tiden her skal være så let som muligt 
■Thomas Mauritzen var engang 

bådebygger. 
Nu er han ansat som pedel på 
HospiceSydfyn, der tager imod de 
første patienter 22. oktober 

 

Svendborg: I disse dage triller de 
sidste håndværkerbiler ud fra 
Skovsbovej 100, hvor Hospice 
Sydfyn åbner om knap to måneder. 
Thomas Mauritzen er en af de 
kommende cirka 30 fuldtids-
medarbejdere på stedet, der skal 
forsøge at lette den sidste tid for 
alvorligt syge, døende patienter. 
- Jeg er sådan set allerede startet 
herude, og når vi endeligt overtager 
bygningen fra håndværkerne 
3. september, skal vi i gang med at 
indrette både patient-stuerne, spise 
og opholdsrummene og alt det andet, 
forklarer Thomas Mauritzen. 
Han har foretaget noget af et 
kvantespring i sin karriere i løbet af 
de seneste ti år. 
- Jeg er oprindeligt udlært både-
bygger fra Ebbes Bådebyggeri i 
Marstal på Ærø. Siden arbejdede jeg 

15-20 år på forskellige værfter, indtil 
jeg for syv år siden fik lyst til noget 
nyt og blev pedel på Rantzausminde 
Efterskole, siger Thomas og tilføjer: 
- Jeg opdagede, at jeg rigtig godt kan 
lide at have med mennesker at gøre, 
og da jeg så besluttede at søge nye 
udfordringer, blev jeg opmærksom på 
jobbet som pedel her. 
Vi møder Thomas Mauritzen i den 
flotte og duftende sanse-have, som 
er blevet anlagt for en del af de 4,5 
millioner kr., som A.P. Møller-fonden 
har doneret til hospice-projektet. 
Stauder, roser og mange forskellige 
krydderurter står allerede tæt i 
højbede beklædt med Douglas fyr. 
- Jeg skal slå græsset og passe 
haven, og jeg skal også sørge for, at 
alt det indvendige fungerer. Men 
samtidig er jeg helt parat til også at 
have tid til en snak med de patienter 
eller pårørende, der eventuelt får 
behov for det. Vi er her jo for at gøre 
den døendes sidste tid så nem og 
smertefri som muligt. 
På hver af de tolv patientstuer er der 
foruden en hospitalsseng også en 

sovesofa, lænestol, 
reol og tv. Hver stue 
har sit eget store 
badeværelse og en 
træterrasse mod syd, 

hvor man kan sidde eller om 
nødvendigt få kørt sin seng ud. 
Mange ansøgere 
Hospice Sydfyn får et supermoderne 
køkken, hvor der hver dag vil blive 
fremstillet mad efter patienternes 
behov og ønsker. Personalet spiser 
sammen med patienter og 
pårørende, og hvis en indlagt er for 
dårlig til f.eks. at deltage i et 
arrangement i foredragssalen, kan 
vedkommende følge begivenhederne 
på sit tv på stuen. 
- Jeg glæder mig meget til, at vi kan 
tage imod de første patienter 22. 
oktober. Der mangler stadigvæk at 
blive ansat bl.a. nogle syge-
plejersker, men der har været rigtig 
mange ansøgere til de forskellige job. 
Til mit job var der 140 ansøgninger, 
og til jobbet som sekretær kom der 
260 ansøgninger, fortæller Thomas 
Mauritzen. 
Det er først og fremmest modne 
mennesker, der har søgt job på 
Hospice Sydfyn, som også har ansat 
en frivillig-koordinator, der skal 
”styre” korpset af frivillige, som har tid 
og overskud til at give en hånd med i 
forsøget på at forkæle og passe på 
patienterne. 
- Det er patienterne, det hele drejer 
sig om, fastslår pedellen.

 

■Thomas Mauritzen er udlært 

bådebygger. Efter 20 år 
skiftede han til et pedeljob på 
en efterskole, og nu skal han 
sørge for alt det praktiske på 
Hospice Sydfyn. Her ses han 
i sansehaven, doneret af A.P. 
Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal. 

Fyns Amts Avis den 27. august 2012 
Af Hanne Füchsel 
Foto: Katrine Becher Damkjær 
hafu@faa.dk, kada@faa.dk 


