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Center for Palliation er gået ind i sit femte år.
Denne årsrapport er en beskrivelse af hvordan tilbuddet om undervisning i palliation modtages og
anvendes, 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.
Vi ser 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.
Aktivitet:
Der har været en markant nedgang i antallet af deltagere i undervisningen (141 mod
544) sidste år. Imens er undervisningstimetallet steget (121 timer mod 77).
Der har således været en større undervisningsaktivitet, men med mindre hold og
færre deltagere. (se diagrammer sidst i rapporten).
Hovedvægten af deltagere har ligget på sygeplejersker og social- og
sundhedsassistenter, men i år har også i alt 38 læger deltaget, dels i en temadag for
unge læger i introduktionsstillinger, dels praktiserende læger.
Underviserne har været sygeplejersker fra hospice og palliativt team, præst,
fysioterapeuter, læger og psykolog.
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Siden sidst 2016-2017:
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”Oasen” med 6 palliative pladser v/ Hjørnegården i Bredebro er nedlagt og den
ansvarlige sygeplejerske opsagt. Dette kan fra vores side kun beklages, da
Hjørnegården har været ivrig modtager af kurser og deltagerne har givet udtryk
for, at det specifikke fokus på de palliative beboere skærpede opmærksomheden
og fagligheden, der kom såvel øvrige beboere som personale til gavn.
Afd. M41 på Sønderborg sygehus, der ofte har patienter indlagt som er tilknyttet
palliativt team, har i 2017 bedt om temadage i palliation for hele afdelingens
personale.
Dette fandt sted i juni 2017 med i alt 29 deltagere, fordelt på Social- og
sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger og fysioterapeuter. Der har været stor
udskiftning i afdelingens personale siden temadagene blev holdt første gang i
forbindelse med afdelingens oprettelse i 2014. Vi må formode at dette vilkår
fortsætter, og derfor opretholde kontakten med de ansvarlige parter mhp.
løbende kursusaktivitet.
Flere kommuner har i 2017 arbejdet med emnet ”en værdig død” og tildelt
midler til formålet. Dette har konkret udmøntet sig i anmodning om temadage
for plejepersonale i Tønder kommune(2 hele temadage) og Sønderborg
kommune (3 hele temadage).

•
Målgrupper:
Udgangspunktet for 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 qua kontakten med palliative patienter og deres familier
behøver viden om og kompetencer indenfor feltet.
Målgruppen i 2016 har været læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter,
social-, og sundhedshjælpere, social-, og sundhedsassistentelever, og
sygeplejestuderende.
Efter ændringer i lægedækningen i det palliative team og på hospice, har det igen
været muligt at en læge underviser på temadagene, f.eks. i smertelindring (se
”Fremtid”).
Emner der er undervist i:
Hovedvægten af undervisning har ligget på:
•

Symptomlindring:
o Smertebehandling, åndenød, delirium, kvalme
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Behandling de sidste levedøgn
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 det personale, som skal modtage undervisning. Dette gør oplægget og diskussionerne yderst
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.
Kursusdeltagerne, der i deres arbejde møder primært sengeliggende patienter (borgere), har haft
stort udbytte af, at underviserne har været personale fra hospice, som har en arbejdshverdag
præget af intensive plejeopgaver m.v.
Som nævnt tilbydes der undervisning for alle faggrupper, som har tilknytning til et palliativt
patientforløb.
Et velfungerende samarbejde mellem det palliative team og hospice, samt tværfagligt og
tværsektorielt, er betingelsen for at opnå et højt fagligt niveau i behandling og pleje af patienterne
og i kontakten med deres familier. I modsætning hertil står diplomkurser, og Sosu-og
Sosaskolernes undervisning, hvis undervisning er målrettet monofaglige grupper.
Kurserne varierer 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.
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 og 3”, 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:
Hidtil har undervisningstilbuddet været uden omkostninger for deltagerne, bortset fra
kørselsgodtgørelse til underviserne, hvis kurset foregik andre steder end på HospiceSønderjylland.
Der er aktuelt overvejelser i gang, om hvorvidt denne ordning skal fortsætte.
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.
Al transport til underviserne og forplejning betales af brugerne.
Fremtid og visioner:
• Dr.med. Georg Bollig er i 2016 blevet ansat som overlæge i det palliative team.
Han er anæstesiolog, Ph. D. og har en lang karriere bag sig indenfor såvel
palliation som undervisning heri. Georg Bollig har i 2017 både undervist og
formidlet flere kontakter til bl.a. praktiserende læger, som har taget imod
tilbuddet om kurser for deres faggruppe. Øvrige læger i det palliative er to,
hvoraf Anette Wildschiøtz også har varetaget undervisning.
• Der er i kraft af DMCGpals kompetencebeskrivelser for bl.a. præster fokus på
præsternes rolle i det palliative felt. Det er et ønske fra centerets side at få
kontakt til flere grupper præster (provstier) mhp. kurser for dem, idet
tilbagemeldingerne fra tidligere deltagere er yderst positive.
• Erfaringer fra hverdagen i det palliative felt viser et stort behov for patienters og
pårørendes adgang til social palliation. Socialrådgiverfunktionen i hhv. det
palliative team og på HospiceSønderjylland er deltidsnormeret og derfor meget
sårbar ved sygdom og travlhed. Erfaringerne viser, at der er stort behov for
kompetenceløft hos kommunernes socialrådgivere i tilfælde af at henvendelse
sker til dem. Grundet kommunernes besparelser og organisationsform, er det
dog tvivlsomt om der vil være lydhørhed hos de ansvarlige udvalg for dette.
• Flere underviste grupper har bedt om en fortsættelse af den undervisning vi
tidligere har lavet for dem, andre har bedt om et niveauløft, hvor der gås mere i
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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.
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 er fortsat 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). Det vil vise sig om det nye tiltag vedr. betaling
for undervisning har indflydelse på dette.
Der har i 2016-2017 været en nedgang henvendelser fra organisationer,
afdelinger og enheder sammenlignet med perioden fra projektets start sept.
2013.
Nedenstående illustration af dataindsamling 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 2016-2017 sammenholdt med september 20152016 :
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Relevans ift praksis
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Underviste faggrupper
2016-2017

Underviste faggrupper
2015-2016

8%

1%

7% 3%

26%

27%

6%
0%
21%

Sygeplejersker(140)
SOShj(112)
SOSA-elever(32)
Ukendte(39)

28%

2%

9%

29%

33%

SOSA(159)
Læger(0 )
Plejehjemsass.(45)
Andre (17)

Sygeplejersker(40)

SOSA(47)

SOShj(12)

Læger(38)

Fysioterapeut (1)

Sygepl.stud.(3)

Andre: Økonoma, ernæringsassistenter, sygeplejestuderende, ergoterapeut, social-, og sundhedselever

Emner 2016-2017
Åndelig, eksistentiel omsorg

1

Væske behandling
Værdighed og livskvalitet
Tværfaglighed
Social palliation
Smerter
Samarbejde med pårørende
Palliation
Kommunikation
Hjernemetastaser
Fysioterapi
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Delir
Børn og unge som pårørende
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Antal underviste pr år
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Kommuner her har bedt om undervisning
2016-2017
Sønderjylland

2

Åbenrå

1

Tønder

2

Sønderborg

2

Haderslev

Antal gange

1

0

0,5

1

1,5

2

Der er undervist 141 personer i perioden 01.09.2016 til 01.09.2017.

HospiceSønderjylland Haderslev 13.9.2017
Klinisk specialist og udviklingssygeplejerske Helle Lehmann
Kursusleder og hospicepræst, underviser Ingeborg Kastberg
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