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DEN FORNEMSTE OPGAVE



ØNSKET OM AT DØ HJEMME

• Af dem, der forholder sig til spørgsmålet, 
ønsker knap 60 % at dø hjemme eller på 
plejehjem, og knap 20 % at dø på 
hospice. Kun ca. 3 % ønsker at dø på 
hospital. 

(undersøgelse, Ældresagen 2018)

• Af de knap 55.000, der døde i 2018, 
døde 45 % hjemme eller på plejehjem, 5 
% døde på hospice og 37 % på sygehus. 
(Opgørelse sundhedsdatastyrelsen 2018)



RESPEKT OG TRYGHED

ACP 

Behovsvurdering

Psykisk pleje og støtte



HVEM TILBYDES PALLIATIV STØTTE

• Alle med livstruende sygdom og deres familie

• Særligt behov for fokus på sårbare grupper, plejehjemsbeboere og ikke maligne diagnoser. 

• Oplever kræftpatienterne er godt hjulpet. Der er indarbejdet systematik og 
screeningsmetoder samt palliationen har i mange år været målrettet denne gruppe 
patienter

• Behov for systematik til identifikation af patientens palliative behov og ønsker



ORGANISERING 

• Det overordnede mål med organiseringen af den palliative indsats er at kunne tilbyde 
patienter med palliative behov og deres pårørende en palliativ indsats af høj faglig kvalitet 
tilpasset den enkelte, uafhængigt af diagnose og hvor patienten er i sit sygdomsforløb, 
samt hvor patienten fysisk befinder sig. 

• Palliative indsatser inddeles i hhv. basale og specialiserede indsatser. Den palliative indsats 
er altid tværfaglig og kræver samarbejde mellem forskellige faggrupper, specialer og 
sektorer  (SST 2017)



BASAL PALLIATIV INDSATS I KOMMUNER:

• Den palliative indsats i kommunen ydes af forskellige sundhedsprofessionelle og øvrige 
fagprofessionelle, fx hjemmesygeplejersker, herunder særlige palliative 
hjemmesygeplejersker, social og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, 
ergoterapeuter, fysioterapeuter og socialrådgivere og på forskellige velfærdsområder. 

(SST 2017)



Palliation vejledning, 
DSAM, 2014



98 KOMMUNER- 98 MODELLER

• De enkelte kommuner prioriterer deres organisering af den palliative indsats



5 REGIONER- 5 SAMARBEJDSAFTALER



KOMPLEKSITET I DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE

• Medicinsk kompleksitet

• Social kompleksitet

• Organisatorisk kompleksitet

(Rapport,Vive, 2018)



EKSEMPLER PÅ UDFORDRINGER I DEN BASALE INDSATS

• Mangel på henvisninger til støttende sygepleje. Mange patienter mangler vejledning i 
muligheder og kontakt til hjemmesygeplejen også i den tidlige palliation

• Manglende kompetencer. De kortest uddannede er tættest på borgeren.

• Store afstande til patientens hjem

• Lægemangel eller manglende interesse og viden om palliation 

• Mangel på hospicepladser til ikke komplekse patienter.

• Mangel på tryghed medfører lidelse.



NÅR SITUATIONEN BLIVER UHÅNDTERBAR I DEN BASALE PALLIATION



BROBYGNING TIL
DEN 
SPECIALISEREDE
PALLIATION 
ERFARINGER FRA PRAKSIS PÅ TVÆRS
AF LANDET



FÆLLES VEJ

• AOP samtaler, sammen i eget hjem

• Dialogmøder

• Gensidig sparring



LETTE ARBEJDSGANGE

• Synlige Kontaktpersoner

• Beredskabsvagten 24/7. 

• Samarbejdskontrakt

• Fælles sprog

• Medcom



FÆLLES HOLDNING

• Gensidig respekt

• Fælles skolebænk/temadage

• Undervisning

• Netværksmøder

• Besøg i hinandens praksis
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