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Fordi

• det kan forbedre livskvaliteten hos uhelbredeligt syge kræftpatienter

• det vil give færre utilsigtede og overflødige indlæggelser på sygehus

• det betyder bedre information til og inddragelse af de pårørende

• en god palliativ indsats, der begynder tidligt, vil gøre det nemmere
for de efterladte at håndtere sorgen 

• personaleressourcerne udnyttes bedre

Palliative
hjemmesygeplejersker
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At kunne vælge, hvor man vil dø

I dag dør ca. en fjerdedel af alle kræftpatienter i
eget hjem. Og endnu flere har et ønske om at dø
hjemme. Men de er bange for, at familien ikke
magter opgaven, eller at den nødvendige profes-
sionelle pleje ikke vil være til rådighed under hele
det afsluttende forløb. 

Det er Kræftens Bekæmpelses opfattelse, at alle
mennesker bør have mulighed for at vælge, om
de ønsker at dø hjemme, på hospice eller på
sygehus.

Styrk familien og hjemmeplejen

Familier til uhelbredeligt syge og døende kræft-
patienter kan rustes til at håndtere en række situa-
tioner og problemer. Dels ved at få tilbudt støtte
og informationer, dels ved at blive involveret i for-
løbet i det omfang, de forskellige familiemedlem-
mer ønsker det. 

Den kommunale hjemmepleje yder allerede en
betydelig indsats på det palliative område. Denne
indsats kan underbygges og forbedres ved at
sikre, at et antal hjemmesygeplejersker i hver
kommune har specialviden om f.eks. avanceret
smertebehandling, symptomlindring og tackling
af de særlige komplikationer, der er en del af ple-
jen af uhelbredeligt syge og døende.
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Koordinér indsatsen

Hjemmeplejens indsats har en helt central betyd-
ning, men den står ikke alene. For at sikre størst
mulig tryghed for den døende og dennes familie
er der behov for både en god sammenhæng i
hjemmeplejens indsats, og for et tæt og systema-
tisk samarbejde mellem hjemmeplejen og de pri-
vatpraktiserende læger, sygehuset, de palliative
teams, hospice og hjemmehospice. Det vil være
nærliggende at lade de særligt kvalificerede hjem-
mesygeplejersker løfte denne vigtige koordine-
rende opgave.

Kræftens Bekæmpelse vil 

gerne samarbejde

Kræftens Bekæmpelse anbefaler derfor, at kom-
munerne uddanner palliative hjemmesygeplejer-
sker til sikre den særlige indsats for uhelbredeligt
syge og døende, som ønsker at dø hjemme.
Kræftens Bekæmpelse deltager gerne i drøftelser
og udviklingen af den palliative indsats. 
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Uddannelsesmæssige forudsætninger 

Det er en vigtig og udfordrende opgave at vare-
tage plejen af uhelbredeligt syge og døende
kræftpatienter. Opgaven kræver særligt uddan-
nede hjemmesygeplejersker med specialviden.
Uddannelse, vejledning, praktisk oplæring mv.
bliver derfor helt afgørende.

De palliative hjemmesygeplejersker vil endvidere
få brug for udvidede kvalifikationer til at kunne
varetage behovene i de familier, hvor den syge og
de pårørende har behov for særlig støtte. 

Endelig vil det være hensigtsmæssigt at sikre de
palliative hjemmesygeplejersker ekstra kompe-

Den kommunale palliative indsats

Den palliative indsats kan ske på basisniveau eller
på ekspertniveau. Kommunernes opgaver på 
det palliative område ligger på basisniveauet. 
Det drejer sig om den indsats, der foregår i hjem-
met og varetages af hjemmeplejen og praktise-
rende læger i samarbejde med kræftpatienten og
dennes familie. Der foregår også palliation på
basisniveau på de almindelige sygehuse, hvor 
afdelingens personale skal løse opgaven. 

Patienter med komplekse sygdomsforløb har brug
for en specialiseret indsats. Denne indsats bør
finde sted på de palliative enheder i sygehusregi,
på hospice og via de palliative teams. 
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tencer indenfor områder som tværfagligt samar-
bejde, koordinering på tværs af sektorer og for-
midling. 

De palliative teams og hjemmehospice er oplagte
samarbejdspartnere i forbindelse med opkvalifi-
cering af de kommunale hjemmesygeplejerskers
kompetencer på det palliative felt. Disse teams
besidder den fornødne ekspertise, kompetence,
tværfaglige tilgang og har desuden stor praktisk
erfaring.

En alternativ mulighed kan være de tilbud, det gi-
ves i kursus- og efteruddannelsesafdelingerne på
forskellige centre for videregående uddannelser.

De palliative opgaver gælder naturligvis ikke kun
kræftpatienter, men alle uhelbredelige patienter 
i kommunen. Uddannelsen af særlige palliative
hjemmesygeplejersker vil tilsvarende være bredt
til nytte for kommunens borgere. 
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Samarbejde med sygehusene

Udskrivningen fra sygehus til basal palliativ 
indsats i eget hjem skal planlægges i god tid 

• Relevante samarbejdspartnere inddrages
f.eks. via en tværfaglig udskrivningskonfe-
rence 

• Den palliative hjemmepleje informerer om,
hvilken indsats kommunen kan tilbyde dels
på institutionerne, dels i hjemmeplejen

• Muligheder for åben indlæggelse etc. via
kontaktpersonordninger aftales

Samarbejde med de 

praktiserende læger

Den praktiserende læge har en central rolle i
den basale palliative indsats i kommunen og er
dermed en væsentlig samarbejdspartner for
den palliative hjemmesygepleje, den alvorligt
syge og døende patient samt familien

• Der skal være en klar aftale mellem den
praktiserende læge, hjemmeplejen, patien-
ten og de pårørende om, hvad strategien er,
når tilstande f.eks. forværres. En høj grad af
forudseenhed er af stor betydning for pati-
ent og pårørende

• En høj grad af tilgængelighed i forhold til den
praktiserende læge er ønskværdig for både
hjemmeplejen, patienten og de pårørende

Et bredt samarbejde anbefales

En optimal varetagelse af opgaverne på det pallia-
tive område forudsætter samarbejde, organise-
ring og koordinering mellem de involverede par-
ter og sektorer. Og her får den kommunale
palliative hjemmesygepleje en vigtig funktion. 

Dansk Selskab for Almen Medicins kliniske vej-
ledning (2004) indeholder en række forslag til,
hvordan primærsektoren kan arbejde for at løse
de palliative opgaver:



Andre samarbejdspartnere

Alvorligt syge kræftpatienter og deres pårø-
rende vil ofte have kontakt med andre profes-
sionelle i et svært sygdomsforløb

• I den sammenhæng er det væsentligt for de
palliative hjemmesygeplejersker at kende til
og samarbejde med de palliative teams, 
hospice, social- og sundhedsforvaltningen,
kræftrådgivningerne i Kræftens Bekæmpelse
etc.
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Samarbejde med de pårørende

Samarbejdet mellem den palliative hjemme-
pleje og de pårørende er af stor betydning i et
alvorligt sygdomsforløb

• Pårørende er en vigtigt ressource, men har
behov for såvel støtte, som f.eks. inddra-
gelse og information

• Der er behov for, at de palliative hjemmesy-
geplejersker identificerer familiemæssige,
psykosociale og eksistentielle problemstillin-
ger og inddrager andre relevante samar-
bejdspartnere

Kræftens Bekæmpelse tilbyder

Kræftens Bekæmpelse anbefaler kommunerne at
uddanne og kvalificere hjemmesygeplejersker til
at varetage plejen af uhelbredeligt syge og dø-
ende kræftpatienter.

Vi stiller gerne vores viden og erfaringer på det
palliative område til rådighed. Og vi indgår gerne

i et samarbejde med interesserede kommuner om
at udvikle og tilrettelægge en palliativ kvalificering
af hjemmesygeplejersker. Kræftens Bekæmpelse
tilbyder endvidere at medvirke til den bedst mu-
lige koordinering og formidling af indsatsen fra
kommunerne, palliative teams, hjemmehospice
og Kræftens Bekæmpelse.
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Invitation til samarbejde

Med strukturreformen får kommunen ansvaret for en
lang række opgaver på sundhedsområdet. Ikke mindst i
forhold til rådgivning, behandling, genoptræning og re-
habilitering af kræftpatienter. Kræftens Bekæmpelse
har på baggrund af en årelang indsats for kræftpatien-
ter og deres pårørende opbygget en enestående viden
og kompetence indenfor disse indsatsområder. Viden
og kompetence, som vi gerne vil inspirere jer med og
tilbyde vores bistand indenfor.

Med ønsket om et godt samarbejde. 
Kræftens Bekæmpelse

Kontaktperson: Jutta Ølgod
Tlf.: 35 25 74 85
E-mail: jul@cancer.dk

Læs mere på: www.cancer.dk/kommune

I en kommune med 50.000 borgere vil
der hvert år være:
• 310 borgere, der får konstateret kræft,

heraf 100 i den erhvervsaktive alder
• 2130 borgere, der skal leve med

kræft, heraf 690 i den erhvervsaktive
alder

• 300 borgere med kræft, der vil få be-
hov for et rehabiliteringstilbud

• 150 borgere, der vil dø af kræft, heraf
40 i den erhvervsaktive alder

• 11 børn, der mister en far eller mor
pga. kræft i løbet af året – i alt vil der 
i kommunen bo næsten 100 børn og
unge, som har mistet en mor eller far
pga. kræft

D
ES

IG
N

: 
R

U
M

FA
N

G
 ·

 T
R

Y
K

: 
K

LS
 G

R
A

FI
SK

 H
U

S 
· 

FO
T

O
:

SC
A

N
PI

X
 O

G
 K

R
Æ

FT
EN

S 
B

EK
Æ

M
PE

LS
E


