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1: Begreber, tal og målgrupper 

  



1: WHO 2002 definition af palliativ indsats 
 
 

Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos 
patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet 
med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig 
diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og 
andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.  
 
 
Kilde: (1) 

 
 



1: Målgrupper og tid i palliativ indsats  

• Målgrupper 
• Mennesker med livstruende sygdomme (kræft, KOL, hjerte-kar 

sygdomme, demens m.fl.) 
 

• Tid / palliative faser (SST, 2011) 
• Tidlig palliativ fase, sen palliativ fase og terminalfase  

 
Kilde: ´(1) 



1: REHPA model forløbsmodel 

Fig. 4: Opdeling af sygdomsforløb i tre palliative faser, hvor den palliative indsats for patienter og pårørende kan iværksættes parallelt med behandlingen 
målrettet sygdommen  
 Den ’aktive’ behandling målrettet sygdommen vil ophøre på et eller andet tidspunkt i den sene palliative fase. 
Kilde: (11) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde 

Kilde: (2) 



1: Dødssted 2006-2017 

I 2017 er andelen af personer, der dør på sygehuset på knap 44 pct. mod knap 49 pct. i 
både 2006 og 2009,  
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Kilde: (2) 



1: Væsentligt for overgange: Ønsker for 
opholds- og dødssted 
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• Mennesker med uhelbredelig kræft og andre 
livstruende sygdomme ønsker at være længst muligt 
hjemme og eventuelt at dø hjemme. 
 

                                                  MEN 
 
• Ønsket om at dø hjemme er fleksibelt således, at 

ønsket om ’hjemmedød’ nedtones, jo længere den 
syge kommer i sygdomsforløbet, og jo mere 
komplekse symptomerne bliver. 

 
Kilde: (3, 4) 
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Familiens palliative behov ved ophold hjemme 
Kilde: (6) 

 



2: Knaster og udfordringer i samarbejdet på 
tværs af fag og sektorer 
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PRIMÆRSEKTOR 
 
• Hjemmesygepleje 
• Hjemmepleje 
• Kommunale akutteams 
• Kommunale palliative sygeplejeteams 
• Kommunale institutioner med  
      særlige palliative tilbud 
• Andre kommunale enheder;  
     fx rehabilitering/træning 
• Plejeboliger 
• Almen praksis/faste plejehjemslæger 
• Vagtlægeordningen 

 
 

SEKUNDÆR SEKTOR 
 
• Hospitalsafdelinger 

 
• Palliative afdelinger 

 
• Palliative teams 

 
• Hospicer 

 
• Regionale institutioner for 

børn, unge og deres familier 
      fx  Fenrishus, Familiefokus 

 
 

2: Kompleks organisering - palliativ indsats som eksempel 

Opgaver 
HVAD 

Aktører 
HVEM 

Strukturer 
HVORNÅR 
HVORDAN 



2: Udfordringer (1) 

• Forskellige driftsherrer og 
overenskomster for: 

o Region og kommune 

 

• It-systemer, der ikke taler sammen: 

o Internt i organisationen  

o På tværs af sektorer 

 

 

 

 

 

• Forskellige faglogikker og forståelse 
af begreber:  

o Palliation er lig terminal fase 

 

• Kontekster med forskelligt fagligt 
sigte:  

o Helbredelse vs. palliation  

o Rehabilitering vs. palliation 
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 Kilde: (5-8)  



2: Udfordringer (2)  

 

• Konkurrerende organisatoriske tiltag 

 

• Manglende ledelsesmæssig 
opmærksomhed  

 

 

Kilde : (5-8) 

 

 

 

 

• Udskiftning af medarbejdere 

 

• Når et samarbejde signalerer 
midlertidighed: Fx 

o Projektorientering vs. 
permanent ændring 
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2: Udfordringer - i primær sektor (3) 

• Det meste plejepersonale har en kort 
uddannelse 

 

• Ca. 36 % af plejeenhederne har 
personale med palliativ efter- eller 
videreuddannelse, mens 60 % ikke 
har  

 

• Over halvdelen af alle plejeenheder 
har en nøgle- eller ressourceperson i 
palliation 

  

MEN 

 

• Nøgle/ressource funktionerne  
indeholder stor variation mht. 
kompetenceniveau samt reelt og 
formelt indehold af opgaver og 
ansvar 

 
 

Kilde: (9) 

15 

 

 



2: Udfordringer - i primær sektor (4) 

• Behov for proaktiv planlægning  

 

• De forskellige faggrupper har 
behov for 

o Videndeling  

o Klar opgavefordeling 

o Forbedret kommunikation 

o Udvise større respekt for 
hinandens viden og 
kompetencer  

 

• Mulighed for hjemmedød øges, 
hvis praktiserende læger  foretager 
hjemmebesøg og der anvendes 
palliative guidelines 

 

• Praktiserende læger  finder 
palliative forløb komplekse og 
mangler viden om palliation 

 

 

Kilde: (5-8, 10)  
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3: Muligheder og udvikling af 
samarbejdsformer på tværs af fag og sektorer 
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3: Muligheder 

• Formelle samarbejdsaftaler mellem 
kommune og region: 

o Fx mellem kommune og almen 
praksis 

 

• Integration i eksisterende 
organisatoriske strukturer:   

o It-systemer (FS III) 

o Samarbejdsformer som er 
etableret (hospice&kommune) 

o Mødestrukturer som findes 
mellem faggrupper 

 

 

• Nærhedsprincip 

 

• Volumen og gentagelse 

 

• Ledelsesmæssig opmærksomhed 

 

 

 

 

Kilde: (5-8) 
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3: Muligheder  

•  Skal-opgaver: Fx 

oOpfølgende tværfaglige 
hjemmebesøg 

 

• Tværgående udviklingsfora: Fx 

o Kompetenceudvikling 

o Erfaringsudveksling og 
sparring 

o Rotation mellem 
medarbejdere fra forskellige 
organisationer 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: (5-8) 
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• Hjemmesygepleje 
• Hjemmepleje 
• Kommunale akutteams 
• Kommunale palliative  
• sygeplejeteams 
• Kommunale institutioner  
• med  særlige palliative tilbud 
• Andre kommunale enheder, 
     fx rehabilitering/træning 
• Plejeboliger 
• Almen praksis/ 
• faste plejehjemslæger 
• Vagtlægeordningen 
 

 
• Hospitalsafdelinger 
• Palliative afdelinger 
• Palliative teams 
• Hospicer 
• Regionale institutioner for  
      børn, unge og deres familier 
      fx  Fenrishus, Familiefokus 
 

Opgaver: Hvad 
Aktører: Hvem 
Struktur: Hvordan, 
hvornår SEKUNDÆR SEKTOR 

 

PRIMÆRSEKTOR 
 

3: Komplekst og smidigt sundheds- og velfærdssystem 
 

Øvrige samfund og  
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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  
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