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Hvordan bygger vi bro mellem den 
basale og specialiserede indsats?

Hvordan kan hospice bidrage? 

Hvordan kan vi inddrage civilsamfundet? 



Spe. kræftpt.1

Spec. øvrige2

Øvrige kræftpt. 

Øvrige døde

• 40 % af de henviste patienter får ikke en plads

• Mange henvises sent < 5 dage før de dør

• 1/3 af patienterne er indlagt mindre end 7 dage

• Skal vi have flere hospicepladser eller kan vi gøre noget andet?

Mange dør inden de får behandling på hospice 

- mange får ikke tilstrækkelig palliation



Palliationens timeglas 
Patienter med 
palliative behov

Patienter  i 
specialiseret 
palliation



Mere til flere? 

I stedet for meget til få!   

En forbedret palliativ indsats skal give:  



Patienterne ønsker

• Tryghed og følelse af at blive passet på 

• Information og dialog, klare kontaktpersoner

• Rehabilitering, fokus på fysisk aktivitet og ernæring

• Indsatser til pårørende i hele forløbet 

• Bedre symptomlindring, >20% føler sig ikke lindret

• Tidligere kontakt til palliativ indsats

• 55 % ønsker at dø hjemme, 27 % ønsker at dø på hospice

• Kilde: En barometerundersøgelse Kræftens Bekæmpelse  2012; Danskerne om livet med sygdom og død. Pavi 2013; En 
værdig død, Modelkommuneprojekt 2019 



Statsrevisorerne – utilfredsstillende 

– Ingen – systematik for tidlig opsporing

– Ingen væsentlige forbedringer ved gennemgang til 2016

– ”Mangel på palliativ kultur” 

– Ulighed i lindrende behandling
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Hospice i DK - et kærligt hospital  
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Hospice har forudsætninger for at løse flere 
opgaver i det fremtidens sundhedsvæsen 



Den palliative indsats har kørt i ring



Hospice viden flytter ud 

Bedre basal kvalitet og mere palliation 

• Hospice hot line 24/7

• Samarbejde, undervisning og uddannelse af personale

• Udveksling af praksis

• Virtuelle hospicepladser – hospicepladser på plejehjem



Gruppe og individuelle forløb
Palliativ rehabilitering, fysisk træning, ernæring 
Blodprøver, evt. transfusion
Medicinregulering
Social palliation
Tilbud til pårørende/efterlevende
ACP samtaler
Velvære og socialt fællesskab
Lokale onkologiske tilbud

Palliative dagtibud
- En platform for specialiseret og basal palliation



Styrke vores kontaktformer



Vi er bekendt med fremtidens knappe ressourcer og mangel på varme hænder. 

Kan vi inddrage civilsamfundet i tidlig opsporing af patienter med palliative behov?



Compassionate 
Communities 

• Frivillige – /vågetjenester / pårørende grupper 

• Foredrag og debat om etiske emner og ny lovgivning 

• Åben hospicecafe og Nada cafeer

• Hospice i Børnehøjde –

• ”Sidstehjælp” – dialog og undervisning af befolkningen om den 
sidste levetid, død og sorg 

• Death and dinner



Hospitalskontakter i den sidste levetid i Region Midt

Indikatorer – opgjort som andele i procent – for brug af sygehus

Den sidste levetid er et etisk 
spørgsmål, men der er brug for 
ressourcer. 

Kilde: Folkesundhed og kvalitetsudvikling. Rm
2016

UHA – det bliver dyrt?



Vi kan reformulere 
brugen af hospice i 
DK 
Kilde : Det gode hospice

Nye patientforløb i den specialiserede indsats



Brobygning i basal og specialiseret palliation

• Fleksibilitet i tilbuddene

• Hospiceviden flytter ud

• Involvering af civilsamfundet

• Sund fornuft, samarbejde og 
generøsitet 




