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Definition på palliativ indsats

 Palliativ indsats virker den?

Anbefalinger til den ideelle palliative enhed

 Definition af/ hensigt med palliativ enhed 

 Funktioner

 Personale 

 Fysiske rammer

Afsluttende bemærkninger 



”Den palliative indsats har til formål at 
forbedre livskvaliteten hos patienter og 
pårørende, som står over for de problemer, 
der er forbundet med livstruende sygdom, 
ved at forebygge og lindre lidelse gennem 
tidlig identifikation/diagnosticering og 
omhyggelig vurdering og behandling af 
smerter og andre problemer, af fysisk, 
psykisk, social og åndelig art.”

World Health Organization. National Cancer Control
Programmes. Policies and mangerial guidelines. 
2end ed. Geneva: World Health Organization, 2002:83.



Der er dokumenteret international evidens 
for at specialiseret palliativ indsats:

Forbedrer de uhelbredeligt syge 
patienters livskvalitet

Hjælper patienter til at dø hjemme, hvis 
de ønsker det

Har besparende sundhedsøkonomisk 
effekt

M.Grønvold, nov. 2007 & White paper, 2009, EAPC



 Palliativ enhed tilbyder specialiseret
behandling, pleje og omsorg til patienter 
med komplekse palliative problemstillinger, 
og hvor indsatsen ikke kan gives af 
basisniveauet i primær og sekundær sektor

 Enheden:
 Er en selvstændig afdeling med egen ledelse og 

egen økonomi

 Har egne - og et begrænset antal senge

 Har egnede lokaler til øvrige funktioner



At lindre sygdoms-og behandlings -relateret 

ubehag

Hvis muligt stabilisere patientens 

funktionelle status 

 Tilbyde patient og plejere psykologisk og 

social støtte 

 Således, at den videre indsats kan foregå, 

hvor patienten måtte ønske det (f.eks. 

oftere i hjemmet) 

Inspireret af White paper, 2010. EAPC



Hovedårsagen til indlæggelse skal være, at 

patienten har behov for palliativ indsats på 

specialiseret niveau

 Patienter kan indlægges til få dages palliativ 

indsats eller til flere ugers indsats

Den palliative patient skal symptomscreenes 

med et valideret screenings instrument som 

EORTC-C15-PAL eller ESAS



EORTC:

vurderes af det tværfaglige team  

udgør en del af basisinformationer for at 

sætte patienten i palliativ behandling

anvendes løbende til vurdering af 

patienten 

den palliative indsats tilpasses ud fra 

resultatet i dialog med patienten 



Håndtering og dokumentation af 

patientens sociale, psykologiske og 

åndeligt/eksistentielle palliativ behov 

gennemføres løbende

Liverpool Care Pathway for dying people 

anvendes



 Tilsyn på øvrige afdelinger

 Ambulant funktion

 Ude-funktion til hjemmeværende patienter

 Dagcenter funktion

 Telefonkonsultation/rådgivning

 Støtte til patienter på f.eks. plejehjem

 Støtte til pårørende under forløb /efter dødsfald



Undervisning/uddannelse af 

samarbejdspartnere i primær og 

sekundær sektor

 Nøglepersoner

Forskning og udvikling. 

 Fungerende som lokomotiv for udvikling i 

regionen



24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året…..

Mulighed for indlæggelse 

Hjemmebesøg

 Rådgivning for ambulante patienter og deres 

pårørende  

 Telefonrådgivning af sundhedspersonale



 Tværfaglig teambaseret tilgang

 Mindst 4 relevante faggrupper, der alle er 

uddannet i palliation og som har dette som deres 

eneste opgave

 Overlæger

 Sygeplejersker

 Fysioterapeut

 Psykolog

 Præst 

 Socialrådgiver 

 Diætist….
(WHO, kræftplan II, SST, White paper 2009/2010)



Da de komplekse problemstillinger løses ved 

kontinuerlig kommunikation og kontinuert 

samarbejde i det specialiserede palliative 

team

 Skal teamets medlemmer ofte mødes, også 

udover planlagte tværfaglig konference

Teamet: Læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, 
socialrådgivere, præster, diætister, sekretærer…..



De fysiske rammer skal sikre:

 Kvalitet

 Sikkerhed

 Tryghed

 Komfort

 Og mulighed for at bevare privatsfæren og 

intimitet

Desuden skal omgivelserne være

 Hjemlige

 Og med adgang til udenoms-arealer
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 Patienterne har komplekse problemstillinger, 

der tager tid at håndtere eller løse

 Vi kommer ikke udenom, at denne indsats 

udelukkende kan gives, hvis der er 

tilstrækkelig tid og ressourcer tilgængelig
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