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Denne årsrapport er en beskrivelse af hvordan der er blevet taget imod tilbuddet om undervisning
i palliation, hvilke erfaringer de involverede undervisere har fået, og hvilke overvejelser vi gør os
om fremtidens form og indhold af undervisningen.
Indledning:
Tankerne 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 en kronik i Jyllandsposten 17.08.2016 skriver overlæge på kræftafdelingen på Århus
Universitetshospital Bodil Abild Jensen og professor, overlæge dr.med Per Sjøgren,
onkologisk klinik, Rigshospitalet følgende: ”Sundhedsvæsenet er udfordret af den
stigende andel af ældre og øget sygelighed i befolkningen. Der har været politisk
fokus - ikke mindst fra regionernes side - på at etablere hospitalsbaserede enheder
for lindrende behandling og hospicer, hvilket er en særdeles positiv udvikling. Dette er
desværre ikke tilstrækkeligt, der skal også skabes fagligt indhold. Dette er
Sundhedsstyrelsens opgave. Desværre har styrelsen igennem årene udgjort en
væsentlig barriere for udviklingen af den lindrende behandling ved ikke at etablere et
medicinsk speciale inden for området …”
I forlængelse af ovenstående ser vi en fortsat vigtig opgave for Center for Palliation i
vedholdende at bidrage til en konstant øget bevidsthed hos alle implicerede
faggrupper i den palliative indsats, og glæder os over den fortsatte meget positive
modtagelse undervisningsprojektet får, hvor den præsenteres.
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Aktivitet:
I perioden sept. 2015 – september 2016 har 544 personer deltaget i undervisningen,
og der har været undervist sammenlagt 77 timer. Dette er en lille nedgang i forhold
til sidste år, til gengæld har der været flere deltagere på holdene.
20 gange foregik undervisningen ”lokalt” på den enkelte institution/afdeling og 5
gange på hospice.
Underviserne har været sygeplejersker, præst, fysioterapeut, ernæringsassistent,
læger og psykolog.
Øvrig aktivitet i 2015-2016:
Efter et oplæg om projektet på DMCGpals årsdag 11. marts 2015, blev vi inviteret til
at holde samme oplæg i Næstved 1. september på en temadag i anledning af 10 årsjubilæet for ”Afdelingen for lindrende behandling”. Der var ca. 100 deltagere fra
Region Sjælland. Oplæggets titel var: ”Tværfaglig undervisning – behov og vurdering i
udviklingen af den basale indsats”.
Ligeledes blev såvel projektet som selve det tværfaglige samarbejde præsenteret ved
et mundtligt oplæg på NIPNET’s (Nordic Interprofessional Network) europæiske
konference i Kolding november 2015. På konferencen var der rig mulighed for at
udveksle erfaringer med faggrupper fra andre europæiske lande.
Målgrupper:
Ideen bag undervisningsprojektet var, at samtlige faggrupper på specialistniveau på
hospice og i det palliative team, har kolleger på basisniveau i primærsektoren, og at
disse har kontakt med palliative patienter og deres familier, og derfor behøver viden
om og kompetencer indenfor feltet.
Målgruppen i 2016 har været læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter,
social-, og sundhedshjælpere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, præster, social-, og
sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende og ernæringsassistenter. Grupperne
er de samme som i 2015, dog dette år med undtagelse af læger og præster, som ikke
har bedt om kurser i perioden. Dette skyldes for de undervisende lægers
vedkommende, at der har været ændringer i det palliative team i indeværende
periode (se ”Fremtid”) og at ingen nye grupper af sognepræster har henvendt sig
vedr. undervisning.
Såvel læger som præster har vi planer om at kontakte med henblik på nye kurser for
dem.
Emner der er undervist i:
Hovedvægten af undervisning har ligget på:
•

Symptomlindring:
§ Smertebehandling, åndenød, delirium, kvalme,
§ Behandling de sidste levedøgn
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Kommunikation med patienter 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,
således, at undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes konkrete arbejdskontekst.
Forud for hvert undervisningsforløb indhenter underviserne cases og aktuelle praksisbeskrivelser
fra personalet, som skal modtage undervisning. Dette gør oplægget og diskussionerne relevante
og virkelighedsnære, og giver altid meget positiv respons i evalueringerne.
Samtidig kan der inddrages erfaringer fra den tætte kontakt mellem Palliativt Team og f.eks.
hjemmeplejen, der har tilknytning til et palliativt patientforløb i patientens eget hjem.
Som nævnt tilbydes der undervisning for alle faggrupper, som har tilknytning til et palliativt
patientforløb.
Et velfungerende samarbejde mellem såvel det palliative team og hospice som tværfagligt og
tværsektorielt, er en vigtig faktor for at målrette undervisningen til den enkelte
institution/afdeling og dermed opnå et højt fagligt niveau.
Til forskel fra Social, -og sundhedsskolernes uddannelser og AMUkurser, som oftest målretter
undervisningen til monofaglige grupper, og sjældent har samlet flere faggrupper på én gang, ser vi
en stor fordel i at undervise både sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og –hjælpere fra
samme organisation/sted/afdeling. Dette giver en større forståelse for hinandens arbejde, men
også en viden om hvilke observationer, der er relevante for hvilke faggrupper. Dette er til fordel
for borgere, patienter og pårørende.
Kurserne varierer i tid og tilpasses individuelt fra 2-3 timer til en hel temadag.
Undervisningen består af såvel oplæg som gruppearbejde, der anvendes som ovenfor nævnt
aktuelle sygehistorier, og der lægges i høj grad op til refleksion og diskussion, også faggrupperne
indbyrdes. Der formidles konkret viden og arbejdes med de nyeste sygepleje- og
kommunikationsteorier i relation til egen praksis.
Såvel deltagere som ledere har flere steder 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, og det har givet underviserne mulighed for at vurdere
udbyttet af tidligere undervisning, samt i hvor høj grad det underviste personale er bevidst om, at
de anvender stoffet aktivt.
Det faglige niveau i undervisningen kan hermed løftes.
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Udbyttet for HospiceSønderjylland 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
selvsagt er til fordel for patienter og pårørende.
Ved hjælp af et større kendskab til og dialog med kommunerne højnes samarbejdet tværsektorielt.
Det har bl.a. betydet, at HospiceSønderjylland fra de kommunalt 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,
kan forhåbentlig højne det faglige niveau i primærsektoren.
Økonomi:
Som udgangspunkt er undervisningstilbuddet gratis.
Ved undervisning uden for det naturlige ”patient-optageområde”, samt på skoler som får tilskud til
eleverne (social- og sundhedsskolerne og sygeplejeskoler) betales der timeløn til underviseren.
Såfremt undervisningen finder sted lokalt betales kørsel til underviserne derfra.
Da der i sundhedsvæsenet og kommunerne er mange konkurrerende tilbud om undervisning,
forventer vi, at en pålagt kursusbetaling vil resultere i, at vi får væsentlig færre henvendelser og
deltagere, og at 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, de meget sammensatte målgrupper samt den målrettede undervisning i
dette projekt kan ikke falde ind under AMU kursernes koncept.
2. AMU opfattes p.t. ikke som et relevant uddannelsessted for ansatte 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 og visioner:
• Anæstesiologisk overlæge i Det Palliative Team Kirsten Voss har ladet sig
pensionere med udgangen af juni 2016. Kirsten Voss har været en hovedkraft i
igangsættelsen af undervisningsprojektet og bidraget med stor energi og høj
faglighed. Hun afløses af dr.med. Georg Bollig, som ligeledes er anæstesiolog og
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som har en lang karriere bag sig indenfor såvel palliation som undervisning heri.
Georg Bollig forventes at indgå i rækken af undervisere i projektet.
Det er i hospicebestyrelsen besluttet, at undervisningen indtil videre skal
fortsætte som et gratis tilbud.
En kontakt til tovholderen for unge læger i introduktionsstillinger har medført
aftale om at planlægge en temadag for disse i foråret 2017.
Der er i kraft af DMCGpals kompetencebeskrivelser for bl.a. præster kommet
større fokus på præsternes rolle i det palliative felt. Den allerede afholdte
undervisning for sognepræster blev modtaget yderst positivt, og der er fra deres
side mundtligt udtrykt ønske om flere kurser planlagt af Center for Palliation.
Flere underviste grupper har bedt om en fortsættelse af den undervisning de
tidligere har modtaget, 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.
Vi har generelt et ønske om, at undervisningen skal udmønte sig i et
kompetenceløft i den enkelte organisation/afdeling. Om dette sker, forventer vi
bedst kan måles de steder, hvor en større personalegruppe er blevet undervist
intensivt og/eller hvor undervisningen har omfattet flere emner ved gentagne
undervisningsdage over tid. Tre institutioner opfylder disse kriterier: Afd. M41 på
Sønderborg Sygehus, hjemmesygeplejersker i Aabenraa kommune og plejecenter
Hjørnegården i Bredebro.
Vi skal derfor arbejde videre med hvordan evalueringen af udbyttet disse tre
steder skal foregå.
Vi har tidligere rettet henvendelse til REHPA (tidl. PAVI) mhp dette, men fik et
forbeholdent svar, da en evaluering med deres medvirken ikke kan komme i
stand uden en væsentlig udgift for Center for Palliation, som der aktuelt ikke er
budgetteret med.
Der har vist sig at være forskel på hvordan de enkelte organisationer opfatter
muligheden for undervisning. Nogle benytter det tydeligvis som en enkeltstående
begivenhed uden planer om gentagelse, andre er fra starten indstillet på, at det
er en fortløbende mulighed for kvalificering af personalet (og dermed en form for
kulturændring i organisationen). Dette sidste kan udelukkende lade sig gøre, fordi
undervisningen er gratis.
Der har indenfor det sidste år været en nedgang i nye henvendelser fra
organisationer, afdelinger og enheder sammenlignet med perioden fra projektets
start sept. 2013. Dette mener vi skyldes, at det er længe siden projektet er blevet
præsenteret som det blev dengang.
Undervisningsaktiviteten er dog uændret høj som fra projektets start.
Da der samtidig løbende foregår udskiftning af ledelser, kontaktpersoner og
uddannelsesansvarlige alle steder, planlægger vi derfor en ny henvendelses
”runde” med orientering om projektet og præsentation af mulige
undervisningsemner (vedhæftet)
Til dem, der tidligere har deltaget i undervisningen medsendes præsentationen
en oversigt over hvilke faggrupper fra den pågældende organisation, der har
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deltaget, evaluering af undervisningen set i relation til den enkelte deltagers
forhåndskendskab til emnerne, udbyttet, deltagernes erfaring målt i arbejdsår,
samt deres oplevelse af undervisningens relevans for deres daglige praksis.
Nedenstående illustrationer af dataindsamling (se disse) muliggør en sådan
synliggørelse, og vi tror det vil være en fordel for ledelsen på den enkelte
institution/afdeling i vurderingen af fremtidig undervisning.
Med udgangspunkt i evalueringer fortsætter projektets øvrige form og indhold
som tidligere.

Evalueringer for september 2015-2016 sammenholdt med september 20142015 :
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Erfaring 2014-2015

Erfaring 2015-2016
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Emnerne har været:
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Palliation som begreb i sundhedsvæsenet
Tværfagligt samarbejde
Smerte
Tryghedskasse
Kommunikation med patienter og pårørende
Værdighed og livskvalitet
Den døende patient
Delirium
Samarbejdet med pårørende
Fysioterapi til døende
Palliativ sedering
Subcutan kanyler
Hvad er Hospice og Palliativt Team

HospiceSønderjylland Haderslev 22.08.2016
Klinisk specialist og udviklingssygeplejerske Helle Lehmann
Kursusleder og hospicepræst Ingeborg Kastberg
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