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Enhedernes drift, ledelse, 
administrative tilhørsforhold og 

kapacitet

Enhedernes klinisk relaterede 
patientarbejde

Henvisning, visitation og 
målgrupper for SPI

Tværfaglighed i de specialiserede 
palliative enheder

Enhedernes udadrettede 
aktiviteter

Enhedernes involvering i 
kvalitetsudvikling og forskning

Kortlaegning-af-den-specialiserede-palliative-indsats-i-DK-REHPA-rapport-2021.pdf

https://www.rehpa.dk/wp-content/uploads/2021/04/Kortlaegning-af-den-specialiserede-palliative-indsats-i-DK-REHPA-rapport-2021.pdf


Rådgivning fra hospicer, teams, teams m senge til andre (‘blåt er godt!’)

om konkrete patienter, der ikke er tilknyttet enheden
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Sygeplejersker og læger vejledes i større omfang end andet omsorgspersonale, 
terapeuter og andre professioner

Rådgivning



Rådgivning fra hospicer, teams, teams m senge til andre (‘mørkeblåt er godt!’)

om palliation generelt
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Sygeplejersker og læger vejledes i større omfang end andet omsorgspersonale, 
terapeuter og andre professioner

Rådgivning



De specialiserede enheders involvering i undervisning
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Kompetence-
udvikling

Ja  80%

Ja  92%

Ja  83%

Ja  100%



Hvilken undervisning tilbyder de specialiserede enheder – og til hvem?
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sygeplejersker

læger

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

Kompetence-
udvikling
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andet omsorgspersonale

Terapeuter, professionelle

100% 100%

100% 100%

0% 0%

0% 0%

Kompetence-
udvikling

Hvilken undervisning tilbyder de specialiserede enheder – og til hvem?



Specialiserede enheder – som uddannelsessted/praktikophold
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Kommentarer til, hvilke fagfolk der har været på praktikophold:
• Hospicer: Palliationssygeplejersker, sygeplejersker på efteruddannelse i palliation og eller kræft, læger, fysioterapeuter, 
præster, psykologer, musikterapeuter, psykomotoriske terapeuter, sundhedssekretærer, sygeplejestuderende, 
fysioterapeutstuderende, social- og sundhedsassistentelever.

• Teams: Sygeplejersker; heriblandt hjemmesygeplejersker, læger; fx anæstesilæger blandt andet i 
hoveduddannelsesforløb, hæmatologer, yngre læger på ’følgedage’, fysioterapeuter, præster, psykologer, socialrådgivere, 
farmaceuter, sygeplejestuderende.

Kompetence-
udvikling



Hospicer – aftaler med andre instanser
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Gensidig information

Fælles patienter

30%

54% 20%

10%

70%

40%

10%

15%

Primær-sektoren

Sekundær-sektoren

Andre spec. pall. enh.

Regioner og kommuner

Andet 
samarbejde

30%



Teams – faste samarbejder med andre instanser
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Teams (N=13) Teams m sengekap. (N=12) Børn & unge teams (N=5)

Primær-sektoren

Sekundær-sektoren

54%

50%

60%50%

15%

46% 42%

17%

23% 17%

Hospicer

Palliative teams

Hjemmesygeplejen

Hjemmeplejen

Lokale plejecentre

Almen praksis

Hospitalsafdelinger

Andre hospitaler

Kommuner

Regionen

Andre regioner

Andre/andet

8% 17%

15%

Andet 
samarbejde



Klinisk, patientrelateret samarbejde mellem de palliative teams
og det basale niveau
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¤ En enhed havde ikke opgaver udover egne ptt, to enheder fik ikke spørgsmålene, da de ikke havde svaret 'både-og' tidligere
* MDT: Multidisciplinære team konferencer, planlagt af andre afdelinger
** Hospice - ikke-lægelig behandling/pleje af patienter (fx ved sygeplejerske, fysioterapeut, psykolog etc.)
# Lymfødembehandling af patienter (ikke teamets) i eget hjem
## Palliativ rehabilitering, tidlig palliativ indsats
NA Spørgsmålet er ikke relevant for enheder med palliative afdelinger/afsnit

Andet 
samarbejde

Sekundær-sektor

Primær-sektor



Opsamling – rådgivning o.a. samarbejde
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• Rådgivning til det basale niveau vedrørende konkrete patient-problemer og/eller palliation generelt
• Tilbydes i vidt omfang til sygeplejersker og læger – af alle enhedstyper
• Tilbydes i mindre omfang til ‘andet omsorgspersonale’ og ‘terapeuter’
• Tilbydes i mindst omfang til ‘andre professionelle’

• Andre samarbejdsformer med det basale niveau
• Faste aftaler om gensidig information og/eller fælles patienter: 

• Hospicer: primærsektoren 1-30 % har aftaler, sekundærsektoren 10-30 % har aftaler
• Teams: primærsektoren 8-54 % har aftaler, sekundærsektoren 15-46 % har aftaler

• Teams med kliniske ptt-relaterede aftaler: 
• Primærsektoren; 26% har aftaler om tilsyn og/eller behandling
• Sekundærsektoren; 91%  går tilsyn, 22% er med til MDT, < 43% medvirker i øvrige opgaver 



Opsamling - kompetenceudvikling
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• Overordnet spurgt – så tilbyder næsten alle enhedstyper undervisning (80 – 100%)

• Undervisningsformer: især kurser ved behov, dernæst foredrag, kun få faste kurser udbydes

• MEN – i forhold til hvem, der tilbydes undervisning – SÅ er billedet broget. 

• Sygeplejersker (50 – 60 % af enheder tilbyder us)
• Læger (50 – 75 % af teams tilbyder us, kun få hospicer tilbyder læger us)
• Andet omsorgspersonale (30 – 50 % af enheder tilbyder us – især teams)
• Terapeuter og andre professioner (20 – 30 % af enheder tilbyder us)



www.facebook.com/rehpa.dk

www.twitter.com/rehpa_dk

www.linkedin.com/company/3306677

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret om ny forskning og viden om 
rehabilitering og palliation - tilmeld dig REHPA Nyt på 
www.rehpa.dk

http://www.facebook.com/rehpa.dk
http://www.twitter.com/rehpa_dk
http://www.linkedin.com/company/3306677
http://www.rehpa.dk/
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