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Anbefalinger for den palliative indsats 
(Sundhedsstyrelsen 2017)

• Aktører, der varetager basale indsatser har adgang 
til rådgivning døgnet rundt fra aktører, der 
varetager de specialiserede indsatser. Indsatsen 
varetages i et samarbejde med patientens egen 
læge.

• Der er mulighed for, at hjemmesygeplejersken, den 
praktiserende læge og vagtlæge kan kontakte den 
palliative vagt hele døgnet, vedrørende patienter 
tilknyttet en specialiseret palliativ enhed, men som 
opholder sig i eget hjem. 

• Specialiseret palliativ indsats: Undervise
sundhedsprofessionelle professionelle der arbejder 
med basale indsatser.
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Rådgivning 24/7
Fremtiden:
• Hospicers rolle i kommunerne –

tilstrækkelig?

• Regionale palliative vagtordning –
fungerer den tilstrækkeligt?

• Plejehjem: Skal 
rådgivningsmuligheder udvikles 
eller har de behov for noget andet?

• Andet = kommunale palliative 
sygeplejersker, akutteams og 
akutsygeplejersker.
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42% af plejehjem og 36% af driftsenheder angiver at have 
mulighed for palliativ rådgivning 24/7



Undervisning/kompetenceudvikling

Fremtiden:
• Gensidig praksissparring mellem 

specialiserede palliative enheder og 
hjemmesygepleje/plejehjem?

• Gensidig undervisning?
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Andre samarbejdsformer
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Samarbejdsformer

Fremtiden:
• Hospicer’s rolle i kommunerne?

• Udvikle og flere netværksmøder?

• Samarbejde om nye borgernære tilbud:
• Dagtilbud til borgere med livstruende 

sygdomme 
• Tilbud til pårørende og efterladte

• Digitale og fysiske

• Borgeroplysning om palliation / 
lindring

• Andet?
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Frivillige

• Ja, 73% (n=144) af plejehjemmene 
• Ja, 15% (n=27) af driftsenhederne

Fremtiden:
• Samarbejde omkring frivillige?

• Kurser
• Rotation
• Rekruttering
• Andet
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www.facebook.com/videncenterrehpa

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