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PAVI , Videncenter for Rehabilitering og Palliation
• Formål: Udvikle den palliative og rehabiliterende indsats for mennesker ramt  af livstruende sygdomme
• Målgrupper: professionelle, borgere 
www.pavi.dk



Hvordan identificere patienter med palliative behov -
tidligt (tidligere) i forløbet? 

• Mål for palliation 
• Den palliative målgruppe
• Hvornår starter et palliativt forløb
• Metoder og barrierer for en tidlig palliativ indsats
• Udviklingsperspektiver 



Identify - Plan - Act!
1. Identificere a. Patienter i et palliativt forløb

b. Vurder behov for lindring (screening)
2. Proaktiv planlægning
3. Fremtidig palliativ indsats

www.goldstandardsframework.uk



Mål for den palliative 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. 
Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som fx kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer 

WHO,2002



WHO 2002 - målgruppe og forløb?

• ”Livstruet syge” - en åben og inkluderende  definition 
• ”Alle” - udvidelse af den palliative målgruppe
• ” En tidlig palliativ indsats” - udvidelse af palliative forløb



Tidlig specialiseret palliativ indsats- effekt cancer ptt. og pårørende
1. Patienter med metastatisk lungecancer (Temel et al, 2010,2011, 2012). 
• Bedre symptomlindring, mindre depression
• Forlænget overlevelse (skyldes behandling af depression?)
• Øget livskvalitet
• Bedre sygdomsforståelse
• Færre aggressive behandlinger de sidste måneder af sygdomsforløbet. 
2. Patienter med avanceret kræft og pårørende (Wright e tal. 2008) 
• Mindre aggressiv medicinsk behandling
• Bedre livskvalitet for patienten ved livets afslutning 
• Bedre livkvalitet for efterladte omsorgsgivere
3. Omsorgsgivere oplever mindre depression, stress ,øget QoL (Susman,2014)(www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/ASCO/46077 )
4. Færre (akutte) hospitalsindlæggelser og hospitalsdød (HUI et.al.,2014)



Tidlig palliativ indsats (basal, SPI)- ambulant og hjemme
Review af RCT - cancer, KOL, hjertesvigt: Samme effekt som nævnt foran, men også interventioner uden eller med sparsom effekt (Davies, Temel, Balboni, Glare, 2015) 
1.Hvorfor varierer effekten?- ”Care-models” (organisering og samarbejde) forskellige - Definition af tidspunkt og målgruppe for ”early PC” varierer2. Konklusion- Tyder på at SPI bør indsættes tidligt i forløbet - Behov for definition af ”early PC” mhp. optimal timing- Hvilken ”care-model” har effekt – i hvilke kontekster, for hvem? - Behov for yderligere costbenefit analyser



Den palliative målgruppe?

Hvem er patienterne med palliative behov? 





Anbefalingerne (SST, 2011) Målgruppe

Hvem er patienter med palliative behov?- Livstruet syge + palliative behov



Målgruppe (SST, 2011) - en kritik
• Palliation er en faglig tilgang (a palliative approach)
• Alle tilstande med potentielt dødelig udgang? -Udtryk for en kolonialisering af praksisfeltet
• Palliation overvejes fra diagnosetidspunkt - indsættes ikke nødvendigvis
• Intenderet kurativ indsats uforenlig med palliativ tilgang (fx hverken fremskynde eller udsætte døden)
• Palliativ indsats og livsforlængende behandling kanforenes



Anbefalingerne (SST, 2011) Målgruppe
Hvem er de palliative patienter?- Livstruet syge + palliative behov 

Internationale perspektiver:Afgrænsning målgruppen (UK, US m.fl.): Advanced, non-curable, irreversibel,progressive, life-limiting disease   



Forslag til definition af den palliative målgruppe
• Målgruppen for en palliativ indsats er patienter ramt af livstruende, fremadskridende sygdom, der for -venteligt ender med død, samt deres pårørende og efterladte. Indsatsen er ikke diagnosespecifik. 
Og
• Den palliative indsats kan iværksættes i alle faser af sygdommens forløb - også samtidig med behandling, som er målrettet sygdommen.

Jarlbæk, Tellervo & Timm, 2014
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Tidlig palliativ indsats 

Hvornår starter et palliativt forløb?



International Journal of Palliative Nursing
2007, 16(2):87-92 



Anbefalingerne (SST, 2011) Forløb
Den tidlig palliative fase (år)- målrettet livsforlængende behandling og palliativ indsats (rehabilitering, palliation og ”det meningsfulde” )Den sene palliative fase (måneder)- aktiv sygdomsrettet behandling ophørt - palliativ indsats hovedfokusDen terminal fase (dage/uger) 

- patienten uafvendeligt døende- (al livsforlængende behandling ophørt)



Metoder til tidlig identifikation af patienter med palliative behov

Hvordan kan vi identificere ptt. med palliative behov tidligt (tidligere) i forløbet? 



Metoder til identificering - internationale perspektiver
Generelle og diagnose-specifikke metoder:• Definition (afgrænsning) målgruppen og • Prognosticering (helbredelighed, restlevetid)• Diagnosticering (diagnose, sygdomsstadie)• Holistisk screening af palliative behov (ikke kun symptombyrde)• Integrerede modeller 
• (fx PIG = restlevetid < 12 mdr., typisk forløb og forventede behov, klinisk ekspertise  ”Surprise Question” og evt. ledsaget af generelle og sygdomsspecifikke prognostiske indikatorer )
Dalgaard KM, et.al. (2014): Early integration of palliative care in hospitals: A systematic review on 
methods, barriers and outcome. Palliative & Supportive Care. 
http://www.pavi.dk/Nyheder/14-03-28/2350296492.aspx



Metoderens styrker og svagheder 
• De prognostiske metoders er de bedst validerede, men de har begrænsninger:- inklusionskriterier er typisk baseret på objektive kliniske indikatorer på avanceret sygdom (> 1 år) og fysisk funktionsniveau- psykologiske, sociale, eksistentielle faktorer?
• Behov for at udvikle og evaluere metoder baseret på- diagnose og diagnostiske kriterier (stadier)  - holistisk behovsvurdering  (holistiske kriterier) De har potentiale til tidligere identificering af palliative forløb end prognostiske  modeller 



Barrierer for tidlig identifikation af patienter med palliative behov

Hvilke barrierer er der for en tidlig palliativ indsats?



Barrierer for en tidlig palliativ indsats I- internationale erfaringer
Diagnose specifikke• Uforudsigelige sygdomsforløb• Prognostisk usikkerhed
Bruger specifikke • Opfattelse af ikke-maligne sygdomme som benigne• Begrænset forståelse (pt./familie) af prognose  • Misforståelse af en palliativ indsats synonym med terminal care • Dødsfornægtende kultur

Dalgaard et al, 2014



Barrierer for en tidlig palliativ indsats II internationale erfaringer
Personale specifikke 
• Kommunikation om et palliativt behandlingssigte 
• Holdninger og færdigheder i sensitiv kommunikation
• Etiske udfordringer
• (Mis)forståelse af den palliative indsats  
• Formulere og kommunikere prognostisk information
• Prognostisk paralyseOrganisatoriske
• ”The early integration approach” ikke institutionaliseret 
• Mangel interdisciplinær samarbejde, uddannelse og fælles forståelse
• Ressourcer (tid, uddannelse, træning)



Udviklingsperspektiver 

Hvordan iværksætte en tidlig palliativ indsats?



Integration af tidlig palliativ indsats- udfordringer
• Klarhed om (definition) den palliative målgruppe? 
• Afklaring (enighed) af hvornår palliative forløb starter og hvilke kriterier (metoder) der skal anvendes?
• Overkomme diagnose-, bruger-, personale - og organisations specifikke barrierer  i praksis



Overkomme bruger-specifikke barrierer I
1. Hvor er brugerne på vej hen? Hvad vil de (have)?
- Coping: Kontrol? Manglende accept? Døden som en fiasko? Kamp?
- Coping: Kontrol? Medicinsk håb? Livsforlængende behandling? 
- Informeret samtykke - reelt valg, konsekvenser, hvad er bedst for mig?



Overkomme bruger-specifikke barrierer II
2. Bruger (borger) oplysning - dialog og videndeling 
a. Videndeling med borgere og patientforeninger 
- Behov for formidling af hvad palliation konkret går ud på, at 

formålet er øget livskvalitet og håb om så meget og så godt liv 
som muligt  (organisation, indhold, form?) (PAVI, 2015)

b. International inspiration til videndeling borgere
UK/NCPC/”dying matters” - USA/”The Conversation
Project”- Australien/PCA  
Begyndende fokus i DK/ ”sidste hjælp”, ”Death over Dinner”,
PAVIs fokus på videndeling borgere/brugere 



Overkomme personale-, og organisations-specifikke barrierer
- Institutionalisere ”The Early Palliative Approach”
- Uddannelse og træning (kombinere individuel og organisatorisk læring, eksterne og interne læringskontekster)
- Systematisk tilgang (formaliseret/struktureret)
 (Dalgaard, 2010; Dalgaard, 2013) 

- Øget professionel opmærksomhed (awareness)
- Timing, evne og mod til sensitiv kommunikation

fx Advance care planning discussions (Andreassen et al.,2015)
Tværfaglige konferencer som fælles læringsplatform

- Udvikle organiserings- og samarbejdsmodeller  



Tak for opmærksomheden
dalgaard@sdu.dk


