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Denne årsrapport indeholder en beskrivelse af hvordan der er blevet taget imod tilbuddet om
undervisning, hvilke erfaringer de involverede undervisere har gjort sig og hvilke overvejelser vi
gør os om fremtidens form og indhold af undervisningen.
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 (sygeplejersker) 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 2015 har 1138 personer deltaget i
undervisningen, og der er for efteråret 2015 booket undervisning til yderligere 300
personer.
Sammenlagt har der været en konkret aktivitet på 111 (93 timer i 2014)
undervisningstimer, delt mellem 11 undervisere og ikke medregnet forberedelse og
efterbehandling i form af evalueringer m.v.
28 gange er undervisningen foregået lokalt, 4 gange på HospiceSønderjylland, enten
som hele eller ”halve” temadage.
Den 8-10. Maj deltog vi i den Palliative Verdenskongres EAPC i København.
Her blev projektet blandt mange udvalgt, til en poster præsentation (se Bilag 1), som
fik stor bevågenhed fra både indland og udland.
Målgrupper:
Målgruppen i 2014-2015 har været læger, sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter, social-, og sundhedshjælpere, ergoterapeuter, fysioterapeuter,
præster, hospicesekretærer, social-, og sundhedshjælperelever, ernæringsassistenter
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og pædagoger. Grupperne er de samme som i 2014, dog dette år med en større
gruppe underviste sygeplejersker.
1 kommune har primært prioriteret undervisning af sygeplejersker, og de resterende
3 kommuner har haft stor fokus på social og sundhedshjælpere og assistenter.

Emner der er undervist i:
Hovedvægten af undervisning har ligget på:
•

•
•
•
•
•

Symptomlindring:
§ Smertebehandling, åndenød, delirium, kvalme,
§ Behandling de sidste levedøgn
Kommunikation med til patient og pårørende.
Værdighed og livskvalitet
Samarbejdet med pårørende
Pleje af den døende
Tværfagligt samarbejde

Erfaringer:
Hovedprincipperne for undervisningsforløbene er, at undervisernes erfaring fra praksis er på
specialistniveau, og at emnerne tilrettelægges ud fra den enkelte organisations ønsker og behov,
altså at undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes konkrete arbejdskontekst.
Samarbejdet mellem Hospice og Det Palliative Team er forudsætningen for, at der undervises
virkelighedsnært, idet der inddrages erfaringer fra den tætte kontakt mellem Palliativt Team og
hjemmeplejen, der har tilknytning til et palliativt patientforløb.
Der tilbydes undervisning for alle faggrupper der har tilknytning til et palliativt patientforløb.
Et velfungerende tværfagligt samarbejde er betingelsen for at opnå et højt fagligt niveau i
behandlingen af disse patienter og i kontakten med deres familier.
Dette i modsætning til Diplomkurser, Social, -og sundhedsskolernes uddannelser og AMUkurser
som oftest målretter undervisningen til specielle enkelt-faggrupper, og sjældent har samlet flere
faggrupper på én gang.
Kurserne varierer og tilpasses individuelt fra 2-3 timer til en hel temadag.
Undervisningen består af såvel oplæg som gruppearbejde, der anvendes aktuelle sygehistorier, og
der lægges meget op til refleksion og diskussion. Der formidles konkret viden og arbejdes med de
nyeste teorier, set i forhold til egen praksis.
Flere af stederne har bedt om en ”runde 2”, hvor tidligere gennemgåede emner uddybes og tages
op i forhold til anvendelighed og udfordringer. Dette har været givende for både underviserne og
de underviste.
Det faglige niveau i undervisningen kan hermed samtidig løftes.
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UDBYTTET FOR HOSPICE SØNDERJYLLAND og Det palliative Team:

Medarbejdernes mulighed for at undervise, og mødet med de underviste faggrupper har øget de
faglige kompetencer hos personalet på HospiceSønderjylland og i Det palliative Team, hvilket er til
fordel for patienter og pårørende.
Ved hjælp af et større kendskab til og dialogen med kommunerne højnes samarbejdet
tværsektorielt. Det har bl.a betydet, at HospiceSønderjylland fra de kommunale ansatte
sygeplejersker oplever et voksende ønske om studiedage på hospice
At hjemmesygeplejerskerne kombinerer teorien fra undervisningen med enkelte studiedage på
hospice giver en mere kvalificeret information om hospice til patienter og pårørende i hjemmene,
og højner forhåbentlig det faglige niveau i primærsektoren.

Økonomi:
Som udgangspunkt er undervisningstilbud gratis.
Ved undervisning uden for det naturlige ”patient-optageområde”, samt på skoler som får tilskud til
eleverne (social- og sundhedsskolerne og sygeplejeskoler) betales der for undervisningen.
Al transport til underviserne og forplejning betales af brugerne.
Da der i sundhedsvæsenet og kommunerne er mange konkurrerende tilbud om undervisning,
forventer vi, at en pålagt kursusbetaling kursusbetaling vil resultere i, at vi når væsentlig færre
personer, og det grundlæggende mål for undervisningen dermed bliver svært at nå.
Overvejelser om brugerbetaling og andre muligheder for finansiering af undervisningstilbuddet,
har været drøftet af bestyrelsen på HospiceSønderjylland.
Det er ikke muligt at bruge AMU systemet som et finansieringsgrundlag af flere grunde:
1. Tværfagligheden og de meget sammensatte målgrupper i dette projekt kan ikke falde ind
under AMUkursernes koncept.
2. AMU opfattes p.t. ikke som et relevant uddannelsessted i sundhedssektoren.
Derfor er det besluttet af bestyrelsen på HospiceSønderjylland, at en del af udgifterne til
undervisning fremover vil blive finansieret via donationer og ikke af driften.
Hospice modtager donationer fra pårørende og patienter. Bestyrelsen finder, at der kan kvitteres
for dette i form af opkvalificering af det personale, der skal passe palliative patienter i den primærog sekundærsektor, som donationerne kommer fra.

Fremtid:
•
•

Det er i Hospicebestyrelsen besluttet, at undervisningen stadig er gratis.
Der er i kraft af DMCGpals kompetencebeskrivelser for bl.a præster kommet mere fokus
på præsternes rolle i det palliative felt, og derfor er der større efterspørgsel fra denne
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•

•
•
•

•

faggruppe. Den allerede afholdte undervisning for sognepræster er modtaget meget
positivt, og der er fra deres side ønske om flere kurser planlagt af Center for Palliation.
Projektet har fået landsdækkende bevågenhed efter et oplæg på DMCG´s Årsdag d. 11.
marts 2015. Oplægget omhandlede ” Tværfaglig undervisning – behov og vurdering i
udviklingen af den basale indsats”.
Projektet skal præsenteres på 10 års jubilæet for ”Afdelingen for Lindrende Behandling i
Næstved den 1. september, samt på
NIPNET ´s (Nordic Interprofessional Network) Europæiske konference 26-27. november
2015.
Flere underviste grupper har bedt om en fortsættelse af den undervisning vi tidligere har
lavet de pågældende steder, andre har bedt om et niveauløft, hvor der gås mere i
dybden med emnerne. Vi forventer, at der kommer flere af disse henvendelser
efterhånden som deltagerne har arbejdet med det de har lært.
Med udgangspunkt i evalueringer fortsætter projektets form og emner som tidligere.

Evalueringer for september 2014-2015 sammenholdt med september 20132014:
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Erfaring 2013-2014

Erfaring 2014-2015
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Der er undervist 542 personer i perioden 01.09.2014-01.09.2015.
431 har afleveret ansøgningsskema.

Kommentarer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Meget, på kort tid
Relevant selvom man arbejder med plejehjemsborger
Meget udbytte ift, hvornår hvilke smertestillende benyttes
Rart at få at en forståelse for hvilket arbejde der er i Hospice
Relevant med kommunikation og pleje af døende og pårørende
Meget behagelig stemme. Betyder meget!
Super god undervisning
Super godt oplæg
Selvom meget er hørt før, er et godt med gentagelse og en snak igen.
Børn og unge som pårørende blev en meget hurtig gennemgang pga tidsmangel
Jeg synes oplægget ift det symptomlindring med fordel kunne forlænges. Det var spændende og
lærerigt. Evt kunne ”Kommunikationsdelen” afkortes.
Manglede skrivemateriale under undervisningen. Ville være godt. Bedre at kunne tilføje undervejs.
Måske knap så mange emner i symptomlindring, men lidt dybere.
Rigtig godt og inspirerende kursus med relation til mit arbejde
Det er dejligt at kunne mærke jeres kærlighed for det I laver. Fantastisk!!
Tiden var for kort
Rigtig god undervisning, men alt for kort tid
Mere tid til undervisning
Det har været et super godt oplæg. Jeg har fået en masse mere viden og forståelse for emnerne.
Det har været interessant og spændende.
Synes det har været spændende men også hårdt. Min mor døde 1/9-2014 og ikke haft en
sorgproces, så ser hele hendes palliative situation om igen under disse fortællinger. Men alt i alt
godt!!!
Super godt
Spændende og god undervisning
Tak for din undervisning, jeg fik meget ud af det.
Du er en meget god underviser. Godt med ligeværdighed.
Jeg lyttede meget
Det var en skøn eftermiddag.
Medarbejderne var meget begejstrede for jeres undervisning og det er bestemt noget vi kan bruge
– i hvert fald har det givet anledning til åben dialog omkring det der er svært.
Vi melder os til at tage en runde 2, måske engang i efteråret 2015. Så har vi prøvet noget af det af, I
kom med.
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•
•

Super go undervisning
Ville gerne have materiale udskrevet før undervisningen
Symptombehandling kunne godt have været længere
Godt med praktiske eksempler
Godt med modeller
Godt med eks. på sætninger, man kan bruge
Det hele går godt i tråd med rehabilitering og motivation, som der arbejdes på lige nu.
Fået redskaber til den svære samtale, men også til andre områder
Flot at I spiller op til hinandens oplæg. Emnerne passer godt sammen.
I gør det rigtig godt. Super med tværfagligheden, der er indover 4 forskellige fagfelter Præst,
psykolog, sygeplejerske og læge.
Har fået mere mod på samtaler
Hvad har jeg fået med:
o Arbejde med sproglige formuleringer
o Obs! at nøjes med at iagttage i stedet for at tolke
o Fokus på værdighed – hvis? + forskelle i opfattelse af hvad værdighed er
o Forskellen på indviklet- svær
o Spørgsmål kan generere samtale
o Hvad man kan bruge privat af undervisningen
o Faglig opdragelse= at kunne rumme
o Ønske om supervision
o Ønske om interne teammøder m. fælles refleksion
o Opmærksomhed på strukturen i arbejdet
o Opmærksomhed på ”hvad der hører hjemme hvor” i oplevelse af samtaler
o Virkelighed op i mod ideel teori!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktiske eksempler er godt!
Undervisningen passer sammen med fokus på rehabilitering og motivation
Undervisningen giver redskaber til at tale om andre tabubelagte emner
Tydelighed af samspillet mellem fagene
Undervisningen aktiverer egne historier og erfaringer
Opmærksomhed: Prøv ikke at fikse alting!
Ikke tolke på hvad vi tror pt. siger..
At bruge tiden i bilen mellem hjemmebesøg til at reflektere
Hvad gør vi når pt. spørger: ”hvad synes du?”
Hvorfor må/kan hjælpere ikke arbejde på hospice?
Mere dybdegående omkring behandling og smerter og uro.
Rigtig god undervisning.
Tak for rigtig spændende foredrag.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Forslag til emner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palliativ behandling til demente med smerter
Søvnproblemer
Diabetes
Sorgbearbejdelse - samtale
Den vanskelige samtale
Gerne en opfølgning på det hele engang imellem
Den svære samtale
Demens og kognitiv forstyrrede
Pårørende /Patienter finder mange oplysninger på nettet / TV (om vitaminer, C-vitaminer) ift
cancer. Hvordan skal vi som fagperson forholde os til det?
Tryghedskasser
Sorg
Døden – samtale med den syge / pårørende
Døden
Pleje i den sidste tid.
Respiration i forhold til behandling : medicinsk/nonfarmakonomisk
Smertebehandling
Når ”gamle” mister ægtefælle
Behandling af døende - > plejen i de komplekse tilfælde
Pleje af den døende
Etik ifm palliativ pleje
Mere om vores muligheder og kontakten til palliativ team
Sorg og krise
Åndelig / eksistentielle del af plejen
Ernæring
Mindfullnes
Gentage kurset 1 gang årligt
Søvn
Alternativ behandling
Smerter
Kvalme
Palliation til demente
Anden etnisk baggrund
Døden
Børn som pårørende
Fremmede kulturer
Noget omkring mænds håndtering af sygdom, og hvordan takles de?
Kommunikation til terminale demente, hjernetumorer og delir patienter
Delir
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HospiceSønderjylland Haderslev 31.08.2015
Klinisk specialist og udviklingssygeplejerske Helle Lehmann
Kursusleder og hospicepræst Ingeborg Kastberg
Overlæge Palliative team Kirsten Voss
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Bilag 1. Poster anvendt ved EAPC, Maj 2015

