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Støtte til pårørende og sorgindsats –
en opgave i palliativ indsats

• WHO definerer klinisk indsats til pårørende som 
en integreret del af palliativ indsats

• Sundhedsstyrelsens anbefalinger til palliativ 
indsats understreger indsatsen til pårørende 
som en opgave 

• Pårørende er en meget vigtig ressource i et 
palliativt forløb og pleje i eget hjem vil ofte 
afhænge af pårørendes tilstedeværelse



Klinisk problemstilling:

•Hvilke pårørende har brug for professionel hjælp?
•Hvilken sorgstøtte er relevant i palliativ indsats?
•Kan palliativ indsats forebygge de svære og langvarige forløb 



Sorg som basal følelse, livsvilkår og proces

• En basal følelse (som vrede eller glæde).

• Den fysiske og psykologiske reaktion ved tab
og vi mister noget vi var knyttet til. 
Reaktionen omfatter følelsesmæssige, kognitive,
adfærdsmæssige og somatiske reaktioner.

• Den proces det er, at tilpasse sig
tabet af en/noget nærtstående og lære at
leve livet uden.

Gustav Klimt, Golden tears



Kompliceret sorg – ny diagnose  
• En klinisk signifikant afvigelse fra den kulturelle norm i enten a) varighed eller intensitet  

og/eller b) omfanget af funktionsnedsættelse i sociale, arbejdsmæssige eller andre 
betydningsfulde funktionsområder.

• Der er mindst 6 mdr
siden det udløsende tab.

• Forekomst i
Danmark:
8% af sørgende.



Hvilken pårørendeindsats er der 
indikation for i palliativ indsats?

• Mange led i sundhedsvæsenet løfter en betydningsfuld opgave i forhold til 
pårørende og familier samt i sorgforløbet fx hjemmesygeplejersker, almen 
praksis, psykologer i psykologordningen

• Patientforeninger og kirker yder en stor del af sorgindsatsen

• Samtidig kan der ikke være tvivl om, at det især er i palliativ indsats vi har 
kontakt med pårørende og familier. Det giver os en unik mulighed for
at forebygge!



Vi kan forebygge de svære sorgforløb ….
(Facing bereavement – phd af Mette Kjærgaard Nielsen)

Prædiktorer: Svære symptomer på sorg før dødsfaldet, 
lav forberedthed på dødsfaldet, depression,
høj caregiver burden, lav kommunikation i familien.

Konklusion: Svære sorgsymptomer inden dødsfaldet 
påvirker sygdomsforløbet og giver højere risiko for 
kompliceret sorg.



Bereavement Care Taskforce
European Association for Palliative Care (EAPC)

• Arbejdet opstartet i 2013

• International arbejdsgruppe (Irland, UK, Sverige, Danmark og Spanien)

• Gennemgået evidens på området

• Foretaget en undersøgelse af sorgindsatsen i palliativ indsats i Europa

• Udarbejdelse af kliniske standarder for sorgindsatsen



EAPC Bereavement Task force
A survey by the EAPC bereavement task force

• 370 besvarelser fra 25 lande, heriblandt Danmark

• 82% ydede en form for sorgstøtte

• 33% havde en formel politik for sorgstøtte

• 60% modtog træning i sorgstøtte

• 25% foretog en systematisk eller formel risikovurdering for støttebehov

• Stort set ingen lande havde udviklet nationale retningslinjer for sorgstøtte



Konklusion

• Langt de fleste enheder i specialiseret indsats yder en form for sorgstøtte

• Stor variation i tilbuddene

• Det er de færreste steder at indsatsen tilbydes systematisk eller baseret 
på behov. 

• Sorgstøtten er ikke nødvendigvis evidensbaseret



EAPC Bereavement service task force
Anbefalinger til pårørende/sorgstøtte 2018 

• Systematisk pårørende screening for at identificere risikogrupper

• Struktureret opfølgning på tværfaglig konference

• Tilrettelæggelse af støtteplan

• Dokumentation af støttende tiltag for at sikre opfølgning

• Tidlig henvisning af sårbare grupper



Forskningsprojekt om pårørendeindsatsen i 
Enhed for lindrende behandling, AUH
• Flytte sorgindsatsen så den i højere grad foregår UNDER 

sygdomsforløbet mens vi har kontakten

• Forebyggelse af svære sorgforløb

• Foretage en individualiseret og behovsbaseret tilgang

• Sikre systematik i tilbuddet, så det ikke er tilfældigt, hvem der får  
tilbudt hjælp

• Sikre højere grad af tværfaglighed i indsatsen. Pårørende skal også 
vendes i den tværfaglige konference 

• Mulighed for dokumentation af indsatsen (journalføring)



Opbygning af spørgeskema

• Litteratur om  pårørendes behov for
information, støtte og medinddragelse i sygdomsforløb

• Litteraturgennemgang af risikofaktorer i forhold til en svær sorgreaktion

• Udviklet i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til palliativ indsats + 
anbefalinger til sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge + 
EAPC standarder



Alvorlig sygdom i hverdagen

For at kunne give den bedste støtte til dig som pårørende, er vi interesserede i at 
vide lidt om dig, din  baggrund og eventuelle behov. Udfyld venligst nedenstående 
og sæt kryds i den boks, der passer bedst på  dig.

Dit fulde navn:

Dags dato: Dit cpr:
____________________________

Hvilken relation har du til din syge pårørende? Det er min:

 Ægtefælle/partner  Mor/far  Datter/søn  Søster/
bror

Andet; angiv venligst:

For at vi kan tage hensyn til dig som pårørende, vil vi gerne spørge: Slet  
ikke

Lidt En  
del

Meget

Er der børn i din husstand, som du har (med)ansvar for? Nej  Ja 

Savner du information om din pårørendes sygdom og/eller den situation I 
står i?

   

   Har du og din pårørende behov for mere hjælp til at lindre sygdommens  
symptomer?
Savner du information om hvem du kan kontakte hvis der er behov for hjælp,

   fx om natten, eller til at give medicin eller lignende?
Har du brug for hjælp til at afklare økonomiske, juridiske, bolig-
ellerarbejdsmæssige
spørgsmål?

   

   
Savner du viden, der kan forberede dig på, hvad du kan forvente i  
sygdomsforløbet?
Har du brug for støtte til at tale med din pårørende om hans/hendes sygdom, og

de konsekvenser den
har?

   

   Oplever du, at du mangler støtte fra den øvrige familie og venner?

Føler du dig overvældet af praktiske eller plejemæssige opgaver i
forbindelse    med din pårørendes sygdom?
Har du brug for hjælp til at håndtere dine egne tanker, følelser 
ellerbekymringer
?

   

Føler du dig
deprimeret?    

Har du tidligere oplevet betydningsfulde tab i dit liv, som belaster dig nu (fx tab i forbindelse med dit  
eget helbred, job, skilsmisse eller dødsfald)? Hvis ja, angiv evt hvilket tab: Nej Ja

Lider du af en psykisk sygdom/lidelse (f.eks. depression, stress eller angst), som er blevet konstateret  af 
en læge?

Nej Ja

Hvis ja, angiv venligst hvilken sygdom/lidelse, så vi kan tage hensyn til det:

_

År
_______________________
Sidste firecifre

___________________________
Dato År Dato

Patient
label



For at vi kan tage hensyn til dig som pårørende, vil vi 
gerne spørge:

Slet ikke Lidt En del Meget

Savner du information om din pårørendes sygdom og/eller den 
situation I står i?

Har du og din pårørende behov for mere hjælp til at lindre 
sygdommens symptomer?

Savner du information om hvem du kan kontakte hvis der er behov 
for hjælp, fx om natten, eller til at give medicin eller lignende?

Har du brug for hjælp til at afklare økonomiske, juridiske, bolig-
eller arbejdsmæssige spørgsmål?

Savner du viden, der kan forberede dig på, hvad du kan forvente i 
sygdomsforløbet?

Spørgsmål om pårørendes behov



For at vi kan tage hensyn til dig som pårørende, vil vi gerne spørge: Slet ikke Lidt En del Meget

Har du brug for støtte til at tale med din pårørende om hans/hendes 
sygdom, og de konsekvenser den har?

Oplever du, at du mangler støtte fra den øvrige familie og venner? 

Føler du dig overvældet af praktiske eller plejemæssige opgaver i 
forbindelse med din pårørendes sygdom?

Har du brug for hjælp til at håndtere dine egne tanker, følelser eller 
bekymringer?

Føler du dig deprimeret?

Har du tidligere oplevet betydningsfulde tab i dit liv, som belaster dig nu (fx tab i 
forbindelse med dit eget helbred, job, skilsmisse eller dødsfald)? Hvis ja, angiv evt hvilket 
tab:

Nej Ja 

Lider du af en psykisk sygdom/lidelse (f.eks. depression, stress eller angst), som er blevet 
konstateret af en læge?

Nej Ja 

Hvis ja, angiv venligst hvilken sygdom/lidelse, så vi kan tage hensyn til det:

Sorgscreening spørgsmål:



Anvendelse af pårørendescreening 
i klinisk praksis



• ”Åh, nej endnu et skema”

• Fokus på pårørende

• Tilstræbes udfyldt ved første hjemmebesøg

• Kan udfyldes efterfølgende – evt. sendes



Case

• 63 årig mand, som fik diagnosticeret leukæmi i sommeren ’17
• Tidligere:  DM, hypertension, arbejdsbetingede rygsmerter
• Udskr. efter et langvarigt indlæggelsesforløb på forskellige afd. én 

uge før 1. hjemmebesøg
• Iflg. henvisningen ønskes symptomlindring ift.: kvalme, madlede og 

smerter 
• Pt. har haft et vægttab på 15 kg over 3 mdr., immobil, udskr. med 

sondeernæring  (adm. x 4/dgl. af hjemmespl.), kastet sonden op -
igen. Sygemeldt fra sit job som tømrer. 

• Deltagere ved hjemmebesøg: Pt., hustru, datter, læge og spl.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
 



Hvilken betydning har screeningen i klinisk praksis?

• At pårørende oplever sig anerkendt som synlige deltagere med 
egne behov

• At gøre ikke tydelige problemområder synlige – giver ‘aha 
oplevelser’ 

• Giver et overblik over hvordan og om den pårørende oplever sig 
hjulpet og støttet i forløbet 

• Præsenteres på tværfaglig konference 
• Kan inddrages ved pårørende samtaler
• Kan anvendes i undervisnings situationer





LKT – Evalueringsspørgsmål i RM - nu tilføjet 
sorgscreening! 

I hvor høj grad oplever du: Hver dag/Nogle gange/Det sker/Sjældent/Ved ikke

At have problemer med at acceptere dødsfaldet?

At sorgen griber ind i dit liv i hverdagen?

At tanker om dødsfaldet generer dig i hverdagen?

At du undgår ting eller steder, der minder dig om tabet
Fx at se på billeder eller gøre ting, I plejede at gøre sammen?

En følelse af at være fjern eller distanceret fra andre mennesker?



Fremtidig indsats og forskning

• Analyser af effekten af indsatsen

• EAPC retningslinjer

• Systematisk screening af de pårørendes behov og risikoprofil.

• Bedre koordinering og afklaring af hvor sorgstøtten foregår. Fx. journalnotat 
til egen læge eller informationer om støttemuligheder i lokalsamfundet.

• Der mangler viden og projekter om, hvordan palliativ indsats kan hjælpe med 
at øge støtten fra de pårørendes eget netværk (afprofessionalisering) 



tak for ordet!
Spørgsmål?

maibguld@rm.dk
brijoe@rm.dk

mailto:maibguld@rm.dk
mailto:brijoe@rm.dk
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