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14th World Congress of the European Association for Palliative Care den 

8. - 10. maj 2015 

Indtryk fra 3 dages kongres i Bella Centeret.  

Til dette års kongres deltog ca. 2800 personer - et rekord stort antal. Det samme 

gjorde sig gældende for Postere, hvor der i år blev præsenteret ca. 1200.  

Temaet var  ”Building Bridges”, brobygning mellem professionelle, patienter og 

pårørende fra forskellige kontinenter, lande og regioner.  

Ved åbningsceremonien deltog Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Mary, som  

protektor for EAPC.  

Kongressen bød på mangfoldige emner ved såvel plenar som parallel sessioner.  Der 

var et tætpakket men veltilrettelagt program.  

I Bellacenterets velfungerende rammer summede det konstant blandt deltagere fra 

hele verden, som følge af udveksling af erfaringer, viden og holdninger om 

palliation. 

Højdepunkter fra forskellige sessioner 

Det kan være svært at fremhæve nogle sessioner frem for andre, da vi kun havde 

mulighed for at deltage i et fåtal af de tilbud, der var. 

Der var store variationer i sessionerne, med præsentationer, hvor der blev fremlagt 

videnskabelige undersøgelser. Der var gjort et stort arbejde for at finde frem til 

”best practice”, samt sessioner hvor der blev præsenteret undersøgelser, som var 

meget inspirerende i forhold til vores daglige arbejde, uden der dog kunne opstilles 

deciderede retningslinjer.  

En session der gjorde specielt indtryk på os, var sygehuspræst Christian Busch’ 

indlæg. Han holdt et spændende og inspirerende oplæg om emnet: ”When meaning 

is lost”. Netop et eksempel på et område, hvor der ikke findes retningslinjer, men 

hvor en ekspert er meget god til med ord at beskrive, hvad det er patienterne og de 

pårørende oplever i forbindelse med livstruende sygdom.  
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Christian Bush tog udgangspunkt i filosof og teolog Søren Kierkegaards tilgang til 

eksistentialismen. Med Kierkegaard’s tanker formåede Christian Bush at favne alle 

deltagerne og med linjer tilbage til det gamle København at føre os frem til at 

reflekter over meningen med livet.  

Her vil vi gerne gengive en lille øvelse som Christian Busch brugte i sit oplæg, en 

øvelse der på en enkelt måde giver et billede af, hvad patienterne ofte oplever: 

Tag seks sedler. På hver seddel skriver du én ting, der giver mening i dit liv. 

Erfaringen er, at det er det vigtigste, der bliver skrevet ned først. F.eks. børn, 

ægtefælle, husdyr, natur, rejser og meget andet. 

Når man ikke er livstruende syg kan disse værdier synes selvfølgelige, men det ser 

ganske anderledes ud for den syge. Han bad os fjerne den lavest prioriterede 

værdi/seddel. Nu er den mulighed væk. Derefter den næstsidste osv. Til sidst er der 

kun en seddel tilbage. Denne gradvise reduktion af meningen med livet er netop, 

hvad patienterne oplever.  

Christian Bush nævnte også, at man i troen kan finde en mening med livet. 

Danskerne er nogle af de lykkeligste mennesker i verden, - vi er et sekulariseret 

samfund, og alligevel er 77 % af befolkningen medlemmer af den danske folkekirke. 

Vi er medlemmer, men hvor er troen? I modsætning til andre europæiske lande, og 

her nævnte Christian Busch som eksempel Grækenland. 

Selvom 77 % af danskerne er medlemmer af den danske folkekirke, er der mange 

andre ”overbevisninger” som gør sig gældende for danskerne. Chr. Bush beskriver 

det lidt som Yin og Yan, med et strejf af psykiateren Jung. 

En anden interessant parallel session:  

Assessment and Classification of Cancer Pain According to the EAPC Cancer pain 
updated Guidelines af Stein Kaasa, Norge 

Det der kan fremhæves fra denne session, er anvendelse af tablet/IPad, når smerter 

skal beskrives. Et program med 3D bodycart billede, hvor patienten selv med enkelte 

manøvrer kan indtegne områder med smerter. Man kan anvende små punkter, 

diffuse områder, udstråling og forskellige farver. Det var et ønske, at 

informationerne kunne gemmes i den elektroniske patientjournal, så den nemt kan 
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kaldes frem igen, både behandlingsmæssigt, og når man sammen med patienten 

skal vurdere hvilke smerter behandlingen har hjulpet på. 

Et redskab som kunne være relevant i vores dagligdag. 

Posters 

Der var mange interessante og vedkommende postere fra ind - og udland.  

For os var det en kombination af at møde genkendelighed i forhold til vores daglige 

arbejde, samt at blive inspireret til fremtidige projekter.  

Flere postere havde fokus på betydningen af døgndækningen for patienter i eget 

hjem. Det være sig mulighed for telefonisk kontakt til palliative læger, eller 

fagprofessionelles fremmøde i patientens hjem.   

Andre postere havde fokus på smertebehandling - et emne som til stadighed vil 

være aktuelt i vores felt. Bl.a. konkluderede en undersøgelse fra DPT, Randers, at 

mange af de patienter, der tilknyttes et specialist team, har neuropatiske smerter, 

der ikke er optimalt behandlede. Dette bliver bekræftet af en nylig udført smerte 

audit på AUH, som viser, at blot 11 % af patienter i onkologisk afdeling med 

neuropatiske smerter, modtager relevant farmakologisk behandling.  

Dette blot en smagsprøve på, hvad vi fik med fra kongressen. Vi har haft gode og 

inspirerende dage sammen med kolleger, fra nær og fjern og håber, at vi ses igen 

om to år i Madrid.  

Vi kan kun opfordre til at prioritere en sådan kongres både i forhold til at få ny viden 

og inspiration, men også for at møde kollegaer, hvor genkendeligheden i de daglige 

problemstillinger og udfordringer er stor, selvom man bor på den anden side af 

jorden.  

Alex Palmkvist (DPT, Randers), Brita Jørgensen (DPT, Aarhus) og Birgitte Elmose 

(DPT, Aarhus) 

 

Vedhæftet 30 sekunder fra Donau Swing, det multikulturelt sammensatte band som 

bidrog ved åbningsceremonien. 
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