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Hvad var det vi ville?

Et sundhedsvæsen 

uden knaster

Ledere der udvikler og 

afprøver modeller for 

samarbejde og 

opgaveoverdragelse



Vejen dertil

Fælles mål 

Fælles løsninger

Netværk



Samarbejdsplatform på 3 piller

• Fælles ledelsesopbakning

- et sundhedsvæsen uden knaster

• Fælles kompetenceudvikling og laboratorier

• Tværsektorielle lederfora
(Praktik, virksomhedsbesøg, netværk, møder i 

klyngesamarbejdet, styregruppemøder)



At slippe lederne løs







Resultater af laboratorierne

Konkrete løsninger inden for fem områder:
1. IV-behandling i eget hjem (ex KOL)

2. Forebyggelse af indlæggelser (TOBS)

3. Sårbehandling

4. Børn med inkontinens

5. Pakkeforløb hoftenære frakturer

6. Drejebog for implementering af projekter

7. Geriatrisk udgående team i Randersklyngen

8. Visitation af akut syge patienter

9. Når hjemmet er ønsket om det sidste levested

10. Borgere med psykiatriske lidelser og misbrugsproblemer

… og der kommer flere ☺



Stor opmærksomhed

• Konference i Herninghallerne i 2012

• Oplæg i KL

• Oplæg ved RM´s ledelseskonference 2014

• To artikler i Dagens Medicin

• Ugeskrift for Læger

• Oplæg for Danske Regioner 2016

• TV2

• National ledelseskonference 2. juni



Målmatrice



Målmatrice - fortsat



Hvem er laboratoriegruppen?
Anna-Birgitte Gamtofte, Koordinator på hospice, Randers Kommune

Anna Weibull, Praktiserende læge, Almen Praksis

Birgith Hasselkvist, Teamleder/afdelingssygeplejerske, Det palliative team, 
Regionshospitalet Randers

Hanne Winterberg, Leder i hjemmeplejen, Norddjurs Kommune

Helle Roed Eriksen, Sygeplejerske, kirurgisk sengeafsnit, Regionshospitalet 
Randers

Ingelise Helles, Sygeplejerske, lungemedicinsk afd., Regionshospitalet Randers

Line Svane, Sygeplejerske, Norddjurs Kommune

Lone Lange Stougaard, Gruppeleder i hjemmeplejen, Favrskov Kommune

Pernille Bertram-Tuxen, Sygplejerske, Syddjurs Kommune

Pernille Undith Michelsen, Sygeplejerske, Randers Kommune

Pia Lundgaard Simonsen, Ledende sundhedskonsulent, Favrskov Kommune



Definition af palliativ 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’. 

(World Health Organization, 2002)

WHO’s definition præciserer yderligere, at den palliative indsats: 
• Tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer 
• Bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces 
• Tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden 
• Integrerer omsorgens psykiske og åndelige aspekter 
• Tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden 
• Tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet 
• Anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne 

og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt 
• Har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb 
• 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 



Er døden i hjemmet realistisk?

Patientens opfattelse af sin sygdomssituation
Kendetegn

Type
sygdomsforløb

Afklaret, ro
Accept, incl 
pårørende
Livstræt

Uafklaret
Fornægtende
Ønsker maksimum 
behandling

Forudsigelig død
Kræft

√ 

Kræver megen 
samtale for at 
afstemme 
forventninger

Uforudsigeligt død
Kronisk sygdom,

Geriatri, Demens
√ 

Kræver megen 
samtale især med 
inddragelse af 
pårørende.



Baggrund: Hvorfor vil vi det her?

• Årligt dør der omkring 55.000 borgere i Danmark

• Ifølge PAVI (Videncenter for Rehabilitering og Palliation) peger en 
undersøgelse på at 50 % ønsker at dø i eget hjem, men faktisk er 
det kun 20 % der dør i eget hjem.

• Nogle gange indlægges borger unødigt i de sidste dage



Målgruppe

• Voksne borgere i den sene palliative eller den terminale fase

• Målgruppen for den palliative indsats omfatter kræftsyge, men 
også kroniske palliative sygdomme (f. eks KOL, hjertesvigt, 
kronisk nyresygdom, neurologiske lidelser)



Intentionen
• Ønske om større samarbejde og gennemsigtighed på tværs af 

sektorer – og med borgerens ønske i centrum

• Større kendskab til procedurer og rollefordeling, så alle 
relevante informationer på tværs inddrages i forløbet.

• Øget kommunikation mellem involverede parter til gavn for 
borger 



Forudsætninger når hjemmet er 
ønsket om sidste levested

Hvis borgeren skal dø i eget hjem, er der følgende 
forudsætninger:

• Tryghed (borger OG pårørende)

• Viden/information om muligheder

• Faglighed

• Samarbejde mellem involveret fagpersonale

• Kommunikation/videndeling



Nødvendige indsatser
• Forbedret kommunikation mellem sektorer

• Indlæggelsesrapporter 

• Epikriser

• Korrespondancebreve

• Fælles terminologi 

• Kendskab og anvendelse af overraskelsesspørgsmålet: ”Vil 
jeg være overrasket hvis denne borger er død indenfor ½ år?” 



Nødvendige indsatser

• Terminalerklæring under indlæggelse, udløser altid 
henvendelse til hjemmesygeplejen for at der kan følges op 
med sygeplejefaglig vurdering i eget hjem efter udskrivelse

• Planlægning/koordinerende møde i hjemmet

• Hjemmesygeplejersker med palliativ nøglefunktion inddrages i 
disse patientforløb

• Samtaleguide til borger

• Samtaleguide til pårørende



Overraskelsesspørgsmål

Ville det overraske mig hvis denne patient dør af sin 
sygdom inden for de næste 12 måneder? 

ref: Murray S, Boyd K. Palliat Med. 2011 Jun;25(4):382. 



SPICT™-redskabet
(Supportive and Palliative Care Indicators Tool) 

Patienter har stor risiko for at dø af sin non-maligne sygdom 
inden for de næste 12 måneder, hvis der er to eller flere af 
følgende tegn på progressiv sygdom:

• Performancestatus er dårlig eller faldende

• To eller flere akutte indlæggelser inden for de sidste 6 måneder

• Vægttab på 5-10 % inden for de sidste 6 måneder eller BMI < 20

• Vedvarende symptomer trods optimal behandling

• Behov for hjemmepleje eller plejehjemsbeboer

• Patienten frabeder sig fortsat behandling

• Patienten efterspørger palliativ behandling 



Samarbejdsmodel for palliativ indsats i Randers klyngen

•Medicinske og kirurgiske 
ambulatorier og sengeafsnit RHR
•Onkologisk afd. og øvrige AUH
•Praktiserende læge
•Hjemmeplejen og udskrivnings-
koordinatorer, akut team,
akutpladser

•Opfølgende hjemmebesøg
•Palliativ team

Vil jeg være 
overrasket, hvis 
denne borger er 
død indenfor ½ 

år?

Sygeplejefaglig udredning
Visitationssamtale

v. Sygeplejerske med 
palliativ nøglefunktion

Planlægnings/koordinerende møde
- Fælles besøg

Ved udfærdigelse af
terminalerklæring

Borgerens indgang til 
palliativ indsats

Hjemmesygeplejerske
med palliativ 
nøglefunktion

-Anvender samtale 
guide

Praktiserende læge
Palliativ indsats

- Anvender DSAM’s
tjektliste

-Anvender SPICT

AKTØRER i en 
tværfaglig indsats

Pårørende
Hjemmepleje

Hjemmesygepleje
Praktiserende læge

Fysioterapeut
Sagsbehandler

Diætist
Psykolog

Præst
Frivillige

Det Palliative Team

Er døden i eget hjem 
realistisk?

Basale problemstillinger
Aflastningspladser, 
akutpladser

Komplekse 
problemstillinger:
Hospice, Åben indlæggelse.

INDGANG FORLØB AFSLUTNING

= Udskrivnings- og indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan,  epikrise, henvisning, korrespondancebreve



Samtaleguide til borgeren

• Elastisk redskab i forhold til flow chart

• Systematisk metode til indsamling af data

• Identificere problemer, der skal laves handleplaner ud fra

• Undgå tilfældige indsatser i det palliative forløb

• Faglighed

• Holistisk menneskesyn

• Åbner op for den svære samtale



Samtaleguiden til borgeren

• Skaber kontinuitet

• Mulighed for tidligere indsats omkring den sidste levetid

• Vigtig information bringes videre

• Synlighed

• Tryghed



Samtaleguide til den pårørende

• Den synliggør den pårørende som selvstændig indsats

• Målretter indsatsen til de pårørende

• Har en undersøgende tilgang

• Åbner op for den svære samtale

• Skaber tryghed og anderkendelse

• Øger den pårørendes handlekompetencer/mestringsstrategier



Samtaleguide til den pårørende

• Fremmer at den pårørende kan mestre situationen – også de 
sidste levedøgn

• Øger den pårørendes livskvalitet

• Sikrer at den pårørende føler sig anerkendt både som 
ressourceperson og som individ



Pilotprojekt
Emne  Anbefaling Laboratoriegruppens bemærkninger 

Geografisk område Hele Randersklyngen 

 

Det anbefales at afprøve pilotprojektet i alle kommuner, da det 

giver mulighed for at identificere alle eventuelle udfordringer i 

forskellige måder at organisere sig på. 

Omfang/Varighed 25 borgere Det estimeres, at borgerne i gennemsnit vil være tilknyttet 

projektet i 5 måneder. 

Udvælgelse af borgere Voksne borgere i den sene palliative eller 

terminale fase. 

Diagnoser: 

50% kræft 

50% kroniske sygdomme 

Gruppen anbefaler, at der er fokus på vigtigheden i, at der både er 

fokus på kroniske syge som hjertepatienter og lungepatienter og 

cancer patienter, der har brug for palliativ behandling. 

Organisering Implementeringsgruppe  

Ressourceforbrug Undersøgelse af evt. ændret ressourceforbrug til 

palliative nøglesygeplejersker. 

Afsætning af tid til samtale med borger og pårørende i en fast 

ramme (ny ydelse). 

Kommunikation til 

interessenter 

Der skal udarbejdes plan for kommunikation til: 

• De praktiserende læger 

• Relevante medarbejdere i kommunerne  

• Medarbejdere på Regionshospitalet Randers 

• Det palliative team 

Der udfærdiges en kommunikationsplan til relevante interessenter. 

Forslag: 

• Deltagelse på personalemøder 

• Information på KLU 

• Plakater om fælles begreber 

Evaluering Løbende evaluering  Evaluering efter 1. måned og derefter hver tredje måned samt 

slutevaluering 

 



Spørgsmål?




