Center for Palliation v/HospiceSønderjylland.
Årsrapport 2018
Efter starten i september 2013 er Center for Palliation nu gået ind i sit sjette 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 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 AVudstyr, og
• interesse og ønske fra HospiceSønderjyllands bestyrelse om at afsætte
økonomiske ressourcer til projektet.
Vi ser en vigtig opgave for Center for Palliation i vedholdende at bidrage til en konstant høj
bevidsthed hos alle implicerede faggrupper i den palliative indsats, og glæder os over den fortsatte
meget positive modtagelse undervisningsprojektet får, hvor det præsenteres.
Aktivitet:
Der er blevet undervist 309 personer i perioden 1.9. 2017-1.9.2018.
Det er mere end en fordobling af sidste års nedgang på kun 141 underviste. Antallet
af undervisningstimer er faldet (69 timer mod 121 i 2017), hvilket betyder, at der har
været flere deltagere på hvert hold. Dette er ofte en fordel, idet deltagerhold på ca.
15-20 giver en god dynamik og ”sparring”, internt og med underviserne.
Evalueringerne viser større forhåndskendskab til emnerne end sidste år, og svaret
”meget” på spørgsmålet om udbyttet af undervisningen.
Især denne kombination af svar i evalueringerne er vi meget glade for, fordi de viser,
at undervisningen bidrager med relevant viden, som deltagerne får udbytte af, også
selvom de har – måske især teoretisk - viden, som suppleres med undervisningens

stærkt erfaringsnære og praksisorienterede fokus. (Se diagrammer sidst i rapporten).
Relevansen i forhold til praksis har hvert år været evalueret til ”meget”.
Vi mener, at dette skyldes den centrale målsætning om at centerets undervisning
skal være individuelt tilrettelagt, modsat megen anden undervisning, der er fastlagt
på forhånd og udbydes som ”pakker”. Samtidig tror vi, at der i
”undervisningskorpset” gennem årene er opbygget stadig mere viden og erfaring
med undervisningsformerne, samt en større tryghed internt, flere fælles drøftelser af
hvad der er relevant og hvordan det formidles. Jo mere man underviser, jo mere
lærer man, og jo klogere bliver man!
Flertallet af deltagere på kurserne har været sygeplejersker (117 mod 40 i 2017). Der
har været flere unge sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og social- og
sundhedshjælpere med kort erfaring. I sidstnævnte gruppe har 56 deltaget (imod 12 i
2017) – dette skyldes, at der har været en stigende aktivitet i undervisning på
plejecentre, hvor der er en majoritet af assistenter og hjælpere. Erfaringerne herfra
viser, at behovet for undervisning er stort, og at vores vision om at opgradere
hjælperne, som er dem der er tættest på borgerne, har slået igennem. Hvis
hjælperne ikke har viden om, hvad de skal være opmærksomme på, kommer
observationerne ikke videre til assistenterne, og det samme gør sig gældende fra
assistenter til sygeplejersker, og fra sygeplejersker til læger. På den måde er vi med
til at styrke tværfagligheden og højne det faglige niveau.
Ønsket er, at en vedvarende undervisningsindsats kan medvirke til ikke blot øget
viden, men også visse kulturændringer på plejecentrene til gavn for såvel beboerne
og deres pårørende som personalet.
Siden sidst 2017-2018:
•

Afd. M41 på Sønderborg sygehus har ofte patienter indlagt, som er tilknyttet
palliativt team, og samtidig er der løbende udskiftning blandt personalet på
afdelingen. Der er ansat ny afdelingssygeplejerske i 2018. Der er dagligt
udfordringer på personalets viden om palliation, og dermed pleje og behandling
af patienterne, idet der stort set intet personale er tilbage på afdelingen af dem,
som deltog i undervisningen på hele temadage i 2014. Erfaringer i både det
palliative team og på hospice viser, at det er ønskeligt med et generelt
kompetenceløft af det samlede personale på afd. M41. Det kræver en lokal
ledelsesindsats på SHS/S og formidling af hvor vigtig fortsat dygtiggørelse i
palliation er, samt et stort planlægningsarbejde for at gøre det muligt, som ligger
udenfor centerets regi.
Vi holder kontakt til M41, primært gennem det palliative team, og vil være parat
til at sammensætte et grundigt undervisningsprogram, når der bliver givet grønt
lys derfra.

Målgrupper:
Ideen bag undervisningsprojektet var oprindeligt, at alle 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. Sundhedsfaglige grupper, samt
køkkenpersonale, sekretærer og præster har igennem årene taget imod og været
glade for undervisning i centerets regi. Til gengæld har vi desværre ikke modtaget
henvendelser fra socialrådgivere i kommunerne og psykologer i egen praksis og PPR.
Om end travlhed er et fælles vilkår for alle, er dette beklageligt, idet der er en stor
viden at formidle og muligheder for tværsektorielt samarbejde, som ikke bliver
udnyttet. Erfaringerne indenfor det palliative felt viser, at der er stor mangel på viden
udenfor feltet. (se også ”Fremtid og visioner”)
Emner der er undervist i:
Hovedvægten af undervisning har ligget på:
•
•
•
•
•
•

Symptomlindring, herunder:
o Smertebehandling, åndenød, delirium, kvalme
Behandling de sidste levedøgn
Kommunikation med patienter og pårørende.
Samarbejdet med pårørende
Pleje af den døende
Tværfaglighed

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 de kommende deltagere. Dette gør oplægget og diskussionerne relevante og virkelighedsnære,
og giver altid meget positiv respons i evalueringerne.
Samtidig inddrages erfaringer fra den tætte kontakt mellem Palliativt Team og fx hjemmeplejen,
der møder de palliative patienter i patienternes 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 samt tunge løft m.v.
Kurserne varierer og tilpasses individuelt fra 2-3 timer til en hel temadag.
Der kan udbydes 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.
Centerets undervisning 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.
Det er erfaringen af undervisning af en hel organisation, hvor hjælpere, assistenter, sygeplejersker
m.m. er samlet, giver et kvalitetsløft, fordi man bliver opmærksom på hinandens fagområder og
arbejdsgange, og forventninger til hinanden kan afstemmes.
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.
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
– dette til fordel for patienter og pårørende.
Især HospiceSønderjylland får løbende henvendelser fra de kommunalt ansatte sygeplejersker
med ønske om studiedage på hospice. At hjemmesygeplejerskerne således kan kombinere teorien
fra undervisningen med praksisorienterede studiedage, giver en kvalificeret information om
hospice til patienter og pårørende i hjemmene, og kan forhåbentlig højne det faglige niveau i
primærsektoren.
Økonomi:
•

•

•

Undervisningstilbuddet er uden omkostninger for deltagerne, bortset fra
kørselsgodtgørelse til underviserne, hvis kurset foregik andre steder end på
HospiceSønderjylland.
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 deltagernes institution.

•

Erfaringer fra andre kommuner i RegionSyd er, at økonomien for sygehuse og
plejecentre er presset. Lønudgifter til personalet er en stor post, og der er
konstante krav om implementering af diverse nye tiltag.
I Det Nationale Råd for palliation fortælles det, at færre og færre hospicer
modtager betaling for undervisning, netop af ovenstående grunde.
De palliative teams er i forvejen forpligtet på undervisning og modtager
derfor intet honorar for undervisning, medmindre denne rekvireres fra
ovenstående undervisningsinstitutioner.

Fremtid og visioner:
• Det palliative team har i okt. 2018 ansat fagområdespecialist læge Janne Bække,
således, at der nu er fire læger ansat i teamet. Alle fire læger udgør samtidig den
lægelige bemanding af HospiceSønderjylland. Janne Bække har tidligere været
ansat i palliative teams i Vejle, Esbjerg og Odense, har den nordiske
specialistuddannelse i palliation, og bringer således en grundig specialviden med
sig.
Hun har stor undervisningserfaring.
• Sygehus Sønderjylland har udfærdiget strategier for et godt sygehus med stor
patienttilfredshed. De rummer bl.a emnet ”faglighed og uddannelse”. Det gør
nødvendigheden af et samarbejde vedr. undervisning af relevante
sygehusafdelinger endnu større – vores håb er at kunne styrke kontakten til SHS
generelt, så afdelingerne gennem den nære kontakt til det palliative team får
højnet interessen for undervisning i palliation, og derigennem prioriterer et højt
fagligt niveau, til gavn for patienter og pårørende, såvel som personalet.
• Socialrådgiverfunktionen er både i det palliative team og på
HospiceSønderjylland deltidsnormeret. Social palliation er et stort fagspeciale,
som der er ringe viden om hos det øvrige personale omkring de palliative
patienter. Da der tillige er et stort behov for kompetenceløft hos kommunernes
socialrådgivere, ville det være ønskeligt om dette kunne være et fokusområde for
fremtidig undervisning. Dog er det, grundet kommunernes besparelser og
organisationsform, tvivlsomt, om der vil være lydhørhed hos de ansvarlige
kommunale udvalg for dette.
• Fortsættelse af undervisningen på nye kurser, samt niveauløft i gennemgangen af
temaerne, hvor der gås mere i dybden med emnerne er ofte ytret som ønsker på
kurserne. Begge dele holder vi os parate til at indfri, i det øjeblik der kommer
henvendelser fra de pågældende enheder og institutioner. Det vil dér være
vigtigt at afklare om de kommende deltagere har modtaget undervisning
tidligere, og hvilke emner, der er undervist i for at kunne måle udbytte og
anvendelse af tidligere stof.

•

•

•

•
•

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.
Der er fortsat forskel på hvordan de enkelte organisationer opfatter muligheden
for undervisning. Nogle benytter det 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).
Der er i 2018 etableret en undervisningsgruppe (læger, sygeplejersker) i Region
Syd, hvori udviklingssygeplejerske Helle Lehmann, hospice og sygeplejerske
Kirsten Helene Bachmann, palliativt team sidder. Gruppen har drøftet
muligheden for at der etableres e-learning (via Plan2learn) i emnet
symptomlindring – rettet til læger, sygeplejersker og øvrigt plejepersonale, både
på sygehuse og i kommuner. Dette er i samarbejde med Regionen.
Tiltaget skal optimalt understøttes af en dialogisk undervisning for at opnå et
højere niveau og fastholde kompleksiteten som grundvilkår i palliation. Samtidig
består vigtigheden af de emner, som der ikke kan undervises i digitalt, som fx
kommunikation, palliativ fysioterapi, samtaler med pårørende m.v.
Nedenstående illustration af dataindsamling synliggør aktivitet, emner, og
evaluering af årets aktiviteter.
Med udgangspunkt i evalueringerne fortsætter Center for Palliation som hidtil.

Haderslev 28. november 2018
Udviklingssygeplejerske Helle Lehmann, HospiceSønderjylland
Kursusleder og underviser,
hospicepræst Ingeborg Kastberg, HospiceSønderjylland og palliativt team
Dr.med. overlæge Georg Bollig, palliativt team

Der er undervist 309 personer i perioden 01.09.2017 til 01.09.2018.
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