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INDLEDNING:
Tanker om at udbyde undervisning udgående fra og i samarbejde med Center for
Palliation v/ HospiceSønderjylland i Haderslev, blev første gang nedskrevet og
udsendt til relevante samarbejdspartnere i juni 2013.
Titlen var: ”Undervisning og uddannelse i palliation på basisniveau af
sundhedspersonale i Sønderjylland.
Initiativet var inspireret af flere kendsgerninger: PAVI havde i 2011 udgivet rapporten
”Kortlægning af danske nøglepersoner i palliation” og Sundhedsstyrelsen havde i sine
anbefalinger 2011-2012 pointeret nødvendigheden af, at basisniveauet i palliation
blev løftet i hele landet.
Samtidig var der positivt flere forhold til stede, som banede vejen for en eventuel
ændring og udvidelse af de hidtidige tilbud om undervisning, som indtil da havde
været varetaget af palliativt team i Sønderjylland:
Muligheden for samarbejde mellem HospiceSønderjylland og palliativt team vedr.
såvel planlægning og udførelse af undervisningen, udvidelse af emner og repertoire i
undervisningen, fysisk udvidelse af lokaleforhold på HospiceSønderjylland i form af
undervisningslokale med alt nødvendigt udstyr, og interesse og ønske fra
HospiceSønderjyllands bestyrelse om at afsætte økonomiske ressourcer til projektet.
I perioden sept. 2013 – september 2014 har 596 personer deltaget i undervisningen.
Sammenlagt har der været en konkret aktivitet på 93 undervisningstimer, delt
mellem 12 undervisere og ikke medregnet forberedelse og efterbehandling i form af
evalueringer m.v.
13 gange er undervisningen foregået lokalt, 8 gange på HospiceSønderjylland, enten
som hele eller ”halve” temadage.
Dette er første årsrapport udgående fra Center for Palliation, indeholdende
beskrivelse af hvordan der er blevet taget imod tilbuddet, hvilke erfaringer de
involverede undervisere har gjort sig og hvilke overvejelser vi gør os om fremtidens
form og indhold af undervisningen.
RESSOURCER:
I udgangspunktet for undervisningen blev der lagt stor vægt på, at undervisningen
skulle være et ligeværdigt samarbejde mellem HospiceSønderjylland og palliativt
team, med fagpersoner fra begge organisationer som undervisere. Dette er lykkedes
i og med, at der for hver henvendelse vedr. undervisning har været kommunikation
internt om, hvem der skulle påtage sig opgaven og hvordan man bedst sammensatte
et program der ville give størst udbytte for deltagerne. Oftest har man tilstræbt at
undervise i både specifikt sygdomsrelaterede problemer (observationer og
behandling) og psyko-sociale emner som f.eks. kommunikation med patient og
pårørende indenfor samme kursus af 2-3 timers varighed.

På hele temadage af 7-8 timers varighed har man haft mulighed for at udfolde alle
sider af palliation som tværfaglig indsats, således, at disse dage har rummet intensiv
undervisning i f.eks. smertebehandling, introduktion til social palliation og palliativ
fysioterapi, angst- og sorgteorier, samt undervisning om forskellige grupper af
pårørende (børn og unge, og ældre som pårørende og efterladte).
FAKTISKE MÅLGRUPPER:
De i 2013 forventede målgrupper for undervisningen var primært personale på
plejecentre, social- og sundhedsassistenter dér og i den kommunale hjemmepleje,
nøglepersoner og sygeplejersker i hjemmeplejen og på sygehusafdelinger, læger på
sygehusene, samt elever på uddannelsesinstitutionerne i landsdelen.
I sept. 2013 åbnede Afdeling for lindrende pleje og behandling, klinik for kræft og
lungesygdomme v/medicinsk center, M41 på Sønderborg Sygehus.
Den samlede personalegruppe på den nye afdeling deltog i to hele
undervisningsdage med alle mono- og tværfaglige palliative emner som indhold.
Disse ovennævnte faggrupper har været den overvejende del af deltagerne på
kurserne, (lægerne efter en forudgående drøftelse med specialeansvarlig overlæge i
palliativt team Kirsten Voss om relevansen af deres deltagelse og sikring af, at
undervisningen ville være lægefagligt relevant).
Det har dog samtidig vist sig, at der har været interesse fra læger i egen praksis for at
modtage undervisning, samt at der er behov for at tænke undervisningstilbud for
andre tværfaglige ind.
På baggrund af dette har der i foråret 2014 været afholdt en hel temadag for
hospicesekretærer (emne: kommunikation), og der er planlagt kursus for præster i
en del af regionen i sept. 2014.
Der overvejes aktuelt at planlægge og udbyde et kursus for socialrådgivere i
kommunerne med særligt henblik på deres kontakt med og opgaver i relation til
palliative patienter og deres pårørende. Basisniveauet kan således siges at findes hos
kolleger til alle faggrupper i den specialiserede palliative indsats, med et implicit
behov for at få ny viden gennem undervisningen der udbydes fra centeret.
FORM:

Undervisningsformen har været afhængig af deltagernes antal og baggrund. Oftest
i en kombination af ”tavleundervisning” og dialog med deltagerne, refleksioner og
erfaringsudveksling. Det har vist sig at være yderst positivt, at deltagerne i ugen op til
undervisningen indsender små selv-oplevede situationer (cases), som de har fundet
udfordrende og som de ønsker nogle faglige kommentarer til og refleksioner om.
Disse har været anvendt i undervisningen med stor succes, dels p.gr.a. genkendelsen
og oplevelsen af på denne måde at bidrage til undervisningsstoffet, dels fordi det
praksisnære har været et godt supplement til den teoretiske del af undervisningen.
Til hvert undervisningsforløb er der blevet trykt et program med titel på del-emner
og indhold for kurset, og deltagerne er blevet bedt om at evaluere hvert enkelt emne
undervejs i undervisningen, eller umiddelbart efter. Der har skullet evalueres ud fra

forhåndsviden om emnet, udbytte af undervisningen og den skønnede relevans for
det daglige arbejde.
ØVRIGE ERFARINGER:
Den oprindelige plan var at tilbyde undervisning i én sønderjysk kommune ad gangen
og derefter udvide det geografiske ”optageområde” for kursister.
Da erfaringer på landsplan af lignende initiativer viste, at det kunne være svært at
tiltrække kursister, besluttede vi dog i stedet at udbyde muligheden bredt i alle 4
sønderjyske kommuner fra begyndelsen. Dette skete i form af at udsende en pjece,
hvori konceptet og emnerne var kortfattet beskrevet, til plejecenterledere,
gruppeledere i hjemmeplejen, sygehusafdelinger og lægehuse, samt et følgebrev
som forklarede intensionerne med initiativet, Sundhedsstyrelsens anbefalinger, samt
omtale af PAVIs rapport.
Reaktionerne på det udsendte materiale har været udelukkende positive og som
nævnt har ønsket om at deltage i kurser og undervisning været langt større, end vi
havde turdet håbe på.
Hvorfor?
• At undervisningen er omkostningsneutral må forventes at være den største
motivationsfaktor for sygehusafdelinger og den enkelte organisation
(plejegrupper i kommunerne, plejecentre og institutioner). Udgifterne er
udelukkende kørselsgodtgørelse til deltagerne, og evt. forplejning, såfremt
undervisningen foregår på hospice, og kørselsgodtgørelse til underviserne,
hvis den foregår lokalt.
Dette er et særsyn efter år, hvor kursusafgifter i andre regi i landsdelen og på
landsplan har været af en størrelse som gjorde det umuligt at sende en
samlet personalegruppe afsted, samtidig med, at økonomien blev stadig mere
presset for den enkelte gruppe/institution.
• At det er muligt at tilrette undervisningen, både praktisk og indholdsmæssigt
til de aktuelle deltagere, er blevet fremhævet i evalueringerne. At man kan
være i vante rammer og at ”der endelig er et kursus som er lavet præcis til
os” ses som et vigtigt aspekt, der motiverer yderligere til en aktiv deltagelse i
undervisningen. Dette er i overensstemmelse med vores oprindelige tanke, at
vi ikke udelukkende ville udbyde færdige programmer for undervisning, men
netop give deltagerne mulighed for selv at få indflydelse på emnerne,
samtidig med, at vi sikrede et vist niveau og mængde af nødvendig viden hver
gang.
• Endelig er det tydeligt, at der ofte kommer flere henvendelse om nye kurser,
når én gruppe fra et område i kommunen og/eller en institution er blevet
undervist.
Vi må formode at deltagerne efter undervisningen har talt positivt om
oplevelsen til deres kolleger på arbejdspladsen, så det har igangsat en ”positiv
rygtespredning”.
NETVÆRK:
Center for Palliation v/ HospiceSønderjylland er repræsenteret i gruppen for
kompetenceudvikling ved UCSyd, idet klinisk specialist Helle Lehmann deltager ved

samtlige møder. Derved er hun med til at præge udviklingen i landsdelen og deltage i
planlægningen af undervisningsprogrammer på diplomniveau for sygeplejersker.
Gruppen for kompetenceudvikling er et vigtigt netværk, da fokus dér konstant er
hvilke behov der er for undervisning i Region Syd og hvordan disse korrelerer med
indsatsen på landsplan.
Region Syd er repræsenteret i Hospices bestyrelse ved Jens Møller. Regionen har
modtaget Nyhedsbrev om udviklingen af Center for Palliation igennem det sidste år.
DMCGpal har henvendt sig vedr. undervisningsprogrammerne og evalueringerne af
dem. Da DMCGpal har nedsat et kommissorium som arbejder med uddannelse og
mono- og tværfaglige kompetencer, er vi godt tilfredse med, at de tilsyneladende
også har blik for hvad der foregår i Center for Palliation i Haderslev.
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NYT BILAG:

Pr. 1. juli 2014 er der aftalt undervisning for 250 deltagere i løbet af efteråret
2014, deriblandt 100 hjemmesygeplejersker på basisniveau i Aabenraa
kommune, samtlige præster i Haderslev Domprovsti og alle social- og
sundhedshjælpere på et plejecenter, hvorfra social- og sundhedsassistenter
deltog i undervisningen i foråret 2014.
Sammensætning af relevante emner for deltagerne og opbygningen af
undervisningsprogrammerne forventer vi vil fortsætte som det første år.
Evalueringsskemaerne vil blive udbygget: der er hidtil blevet spurgt til
forhåndskendskab til emnet, udbytte af undervisningen og relevans for
deltagernes daglige arbejde. Dette suppleres fremover med spørgsmål om
deltagernes vurdering af egen aktivitet i undervisningen, holdets engagement
og undervisernes evne til at formidle stoffet.
Vi har rettet henvendelse til PAVI, om man derfra vil være interesseret i at
følge og evaluere modellen. Svaret er, at det ikke er udelukket, men kræver
både mere forberedelse og økonomi, hvis PAVI skal være en aktiv del af
projektet. Foreløbig er alt tilgængeligt materiale sendt til PAVI til orientering.
Det er et stort ønske at få mulighed for at præsentere udviklingen og
erfaringerne fra det sidste år ved EAPC’s kongres i København 2015.
Første trin dertil er at udarbejde og få godkendt en abstract.
Abstracts skal indsendes juli-oktober 2014.

Det er et stadigt pågående arbejde for underviserne at diskutere og overveje
relevante og mulige emner, når et konkret undervisningsprogram skal
sammensættes, og der også skal tages hensyn til ønsker fra deltagerne.
Derfor er det oprindeligt tænkte program for mulige undervisningsemner
blevet tilrettet og udbygget løbende. Pr.1. juli 2014 er programmet som følger:

Følgende er den samlede evaluering fra kursisterne i perioden september 2013
til september 2014.
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Der er undervist i alt 596 personer i perioden 01.09.2013-01.09.2014.
473 har afleveret evalueringsskema.
Da de mange hold har været repræsenteret af både sygeplejersker, social –og sundhedsassistenter, hjælpere og ikke alle har afleveret evalueringsskemaer, er det ikke muligt, at angive et nøjagtigt antal
underviste faggrupper. Det samlede antal underviste læger er 68.

Kommentarer fra deltagerne (skriftligt i forb.m.spørgeskema):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mere dybde. Gerne dele sygeplejersker og SOSU ift. symptomlindring, så SOSU kan have fokus på
andet, mens sygeplejersken har fokus på medicin.
Flere dage med opfølgning.
Mindre komprimeret dag. Flere cases.
Mere om palliativ sygepleje.
Gerne gentagelse af program med mellemrum.
Super godt. Gode rammer, god forplejning, passende små pauser. Selvfølgelig meget viden på kort
tid, men spændende. Gode eksempler blandet med teori.
Formiddag for presset.
Flere ønsker fra fysioterapeuten, vi kan bruge i afd.
Omsorg for pårørende måtte gerne vare længere tid
Emnerne er rigtig gode og relevante og var meget udbytterige. Emnerne var komprimerede, og det
ville være rart med mere tid. Da dette ikke er muligt på forespørgsel, ville det være godt med
opfølgning i afdelingen i relevante emner, der kunne blive uddybet. En rigtig god og udbytterig dag
med gode undervisere, der kan give så meget, men mangler mere tid.
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For meget medicin, når der er SOSU med.
Underviserne bør overholde tiden.
Altid udbytterigt at reflektere sammen med andre om vigtige etiske dilemmaer/ vanskelige
situationer, selvom emnet er godt kendt.
Alt var super godt.
Dejlig genopfriskning.
Ville gerne have en rundvisning.
Tak for et godt kursus
Ville gerne have set/hørt mere om hospice (blev lagt ind i 2. omgang)
Tak for et super kursus!
Super god eftermiddag.
Ville ønske vi var blevet vist lidt mere rundt på stedet, og få vist lidt, vi kunne ”sælge” til vores
borgere.
Tak for en rigtig god eftermiddag.
I er interessante at høre på.
Alt relevant. Sætter mange tanker i gang.
Det er godt nok på den måde.
Tilbud om opfriskning minimum hvert 2. år.
Tak for en god dag.
Meget målrettet.
Tak for dejlig mad
Godt det er skræddersyet til os !
Synes I er meget ambitiøse med tiden. Mere i dybden ville være gavnligt.
En rigtig dejlig dag. Tak til jer.
Tak for et spændende oplæg. Meget lærerigt J
Kunne undervisningen der er givet i dag, også gives på SOSU-skolen?
Kost til småtspisende som emne.
Du (X)er virkelig dygtig til at undervise ! Helt sikker på at vi alle har fået rigtig meget godt med ! J
Tak J
En rigtig god undervisning J
Ønske: At undervisningsmaterialet sendes til Bregnbjerglunden.
Samarbejde og kommunikation med pårørende
Blot lige en lille tilbagemelding og ”tak for sidst”, da jeg ikke kom med til den sidste undervisning
som planlagt.
Jeg håber meget, at vores evalueringer bærer præg af den yderst positive tilbagemelding, jeg har
fået fra vores personale omkring Jeres undervisning.
Hver og én jeg har talt med, har været meget positive. Mange har særligt rost, den ro der fulgte
med underviseren. Jeg syntes det var særligt befriende med den uhøjtidelighed hun havde til sig
selv, sit fag, og det at være sygeplejerske. Det tror jeg, at mange af den faggruppe vores personale
repræsenterer møder positivt, da de som udgangspunkt måske møder op med en forudindtaget
distance eller faglig kløft.
Så alt i alt STOR tak herfra, og håber meget I vil tage vores forslag op, om en undervisningsseance
for vores køkkenpersonale og kost-ambassadører med ”kost til den småt spisende” som emne.
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J
Tak for undervisningen!
Super udført undervisning!
Det var rigtig godt!

Forslag til emner:
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Smertelindring
Pleje og smertelindring til den døende
Pleje til den døende
Den fase, hvor pårørende skal erkende, at deres mor/far er døende som
emne.
Smertebehandling og delir hos mennesker med demens.
Ernæring.
Kost på M41, når de kommer i afd. ift. ernæringsscreening.
De sidste døgn af livet.
Mere undervisning i kommunikation.
Alt det vi ikke har haft i dag indenfor palliation.
Almene reaktioner, når man er i krise.
Uddybning af omsorg for ældre / efterladte.
Mere af det samme. Det er smadder godt.
Palliation til etniske danskere.
Alt det vi ikke nåede. ..
Hvornår Palliativt team skal sættes på. Oplever ofte, at vi først på
aflastning, hvor tingene eskalerer, tilkalder jer.
Samarbejde med pårørende og kommunikation med pårørende.
Frivillige.
Alternativ smertelindring.
Delir
Delir
Delir
Sepsis
Etik: Hvornår dør de af sult eller sygdommen?
Delir, behandling og årsager.
Gerne flere praktiske ting omkring indlæggelse (hvad skal borgeren have
med).
HospiceSønderjylland Haderslev 06.08.2014
Klinisk specialist og udviklingssygeplejerske Helle Lehmann og
Kursusleder og hospicepræst Ingeborg Kastberg
Overlæge pall. team, Kirsten Voss

