Center for Palliation v/HospiceSønderjylland.
Årsrapport 2018-2019
Efter starten i september 2013 er Center for Palliation nu gået ind i sit syvende år.
Denne årsrapport er en beskrivelse af hvordan tilbuddet om undervisning i palliation modtages og
anvendes, hvilke erfaringer de involverede undervisere har samlet, og hvilke overvejelser vi gør os
om fremtidens form og indhold af undervisningen.
Indledning:
Center for Palliation (herefter CfPall) er navnet på det undervisningstilbud, der
udbydes ud i et samarbejde mellem Det Palliative Team i Sønderjylland og HospiceSønderjylland i
Haderslev.
CfPall startede i september 2013 for at skabe mulighed for undervisning af de faggrupper i
Sønderjylland, der i deres arbejde møder palliative patienter.
Målet med undervisningstilbuddet er at medvirke til at højne basisniveauet i palliation, og dermed
leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats 2011 og 2017.
Undervisningen følger gældende retningslinjer for kompetenceudvikling af de enkelte faggrupper
og bliver tilrettelagt på baggrund af lokale ønsker og behov hos modtagerne. Dette for at sikre
størst muligt udbytte af undervisningen og størst relevans for daglig praksis.
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.
Siden sidst 2018-2019:
• Sigrid Wemmelund blev ansat som ny hospicechef sept.2019. I det palliative team er Janne
Bække 1.10.2018 blevet ansat som overlæge, Line Jensen som sygeplejerske. Afd.læge Sara
Sanchez Riquelme er blevet specialistgodkendt. Endelig er onkolog Vladimira Horvat
tilknyttet teamet fire dage om ugen.
• Der har været afholdt møder med en gruppe af ledere for det sundhedsfaglige område i
Sønderborg kommune, hvori en sygeplejerske fra Det Palliative Team, Sigrid Wemmelund,
Helle Lehmann og Ingeborg Kastberg deltager fra CfPall.
Disse møder fortsætter, idet der i Sønderborg er et ønske om ledelsesforankring i de
undervisningstiltag, der kommer kommunens ansatte til gavn. På møderne har været
drøftet fordele og ulemper vedr. hvordan grupperne af modtagere af undervisning sættes
sammen, mono- eller flerfagligt.
Fra kommunens ledelsesside er der sat en ramme for undervisning på 2½ time, som ikke
kan fraviges. Det giver udfordringer for form og indhold af undervisningen, idet mængden
af emner, problemstillinger og dilemmaer, der ønskes drøftet i undervisningen ikke
begrænses tilsvarende.

•

•

I Sønderborg kommune har der tidligere været afholdt sundhedsfaglig undervisning i
palliation, som ikke udgår fra Cf Pall, fortrinsvist monofagligt.
Der er i gruppen i Sønderborg ikke repræsentanter fra ledelsen på plejecentrene, dog med
undtagelse af leder for Center for Korttidspladser i Ulkebøl. Fra plejecenterchefen i
kommunen er der adspurgt kommet besked om, at plejecentrene har prioriteret anden
kompetenceudvikling de næste 1½ år, idet der er en samstemmende oplevelse af, at
personalet på plejecentrene er rigtig gode til den palliative pleje og omsorg.
Foruden møderne med Sønderborg kommune bliver der to gange årligt afholdt møder
mellem repræsentanter fra hhv. hospice, afd. M41 og Det Palliative Team mhp overblik
over behov for undervisning, planlægning og visioner for aktiviteter i regi af CfPall.
Afd. M41 på Sønderborg sygehus har ofte patienter indlagt, som er tilknyttet palliativt
team, og samtidig er der løbende udskiftning blandt personalet på afdelingen. Personalets
kompetencer indenfor palliation udfordres dagligt, og dermed også pleje og behandling af
patienterne. Da afd. M41 åbnede i 2014 blev hele personalegruppen undervist over to hele
temadage, men der er stort set intet personale tilbage på afdelingen af dem. Om der skal
arbejdes med muligheder for ny undervisning på M41 er en ledelsesbeslutning på
Sønderborg Sygehus, som ligger udenfor CfPall’s regi.

Aktiviteter:
Der er blevet undervist 231 personer i perioden 1.9.2018-31.8-2019, hvilket er et fald
siden perioden før på 76 deltagere. Dette kan skyldes flere forhold; at palliation er blevet
nedprioriteret i kommunerne efter at have været i fokus i nogle år; at tallet for hvor mange der
beder om undervisning efterhånden har stabiliseret sig på 200-300 om året; at noget undervisning
i palliation bliver varetaget af nøglepersoner i kommunerne og dermed er udenfor CfPall.’s regi.
Statistikken (bagest i denne rapport) viser nedgang i deltagernes forhåndskendskab med
palliation, nedgang i antal år man har arbejdet i faget (færre ansat i over 10 år, flere ansat 0-4 år).
Dette er givetvis et tegn på den udskiftning blandt hjemmesygeplejersker og plejepersonale, der
gør sig gældende i kommunerne.
Størsteparten af undervisningsaktiviteterne har ligget i Tønder kommune i form af
hele temadage for hjemmesygeplejersker (tre dage á 7 timer for 35-40 deltagere pr gang).
Oprindelig var undervisningen planlagt som fortsættelse af temadage med særligt fokus på
symptomlindring der blev afholdt forår 2018, men de udsat pga implementering af nyt IT-system i
kommunen. Hovedvægten i undervisningen på de senest afholdte temadage har ligget på social,
eksistentiel-åndeligt palliation, samt fysioterapiens rolle for palliative patienter, samt på
symptomlindring. Deltagelsen og engagementet var som altid stort. Underviserne var læge, sgpl.,
fys, socialrådgiver og præst.
I Tønder har der også været undervist social- og sundhedsassistenter. Efter ny målsætning for
CfPall blev undervisningen varetaget af en sygeplejerske fra HospiceSønderjylland og en fra Det
Palliative Team, som underviste sammen, med højt tilfredshedsniveau blandt de deltagende.

Derudover har der været undervisning for personale fra AMVA på Sønderborg sgh. i
kommunikation, samt undervisning for nøglepersoner på Sønderborg sgh. i psykosocial palliation.
Det palliative Team tilbyder i eget regi telemedicinsk videoundervisning til hjemmesygeplejersker
og assistenter i kommunerne. Undervisningen foregår én gang månedligt og varer30-45 min og
deltagerantallet varierer fra gang til gang.
Refleksion og erfaringer:
Det er fortsat en stor tilfredsstillelse at opleve hvor positivt undervisningen bliver
modtaget. Hver gang med virkelig gode evalueringer og ønske om nye og flere emner, og hver
gang med kommentarerne, at det er en stor fordel, at underviserne selv kommer fra praksis og har
daglig kontakt med patienter og pårørende (modsat andre kurser og undervisning, hvor underviser
ofte har været væk fra praksis i en årrække). Ligeledes bekræftes det, at form og indhold
tilrettelagt efter den enkelte målgruppes behov giver størst udbytte og deltagelse i undervisningen
(modsat på forhånd definerede undervisnings-”pakker” og emner fastlagt af underviserne uden
inddragelse af deltagerne).
I stedet for at lade sig frustrere over, at antallet af deltagere og undervisningstimer
ikke stiger år for år, kan vi derfor i CfPall i stedet glæde os over, at deltagelsen måske er ved at
stabilisere sig, og over, at vi fortsat lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vores
forpligtelse til at undervise.
Vores opgave er fortsat at bidrage til at vedligeholde et vist vidensniveau i palliation for alt
fagpersonale, der i deres arbejde møder palliative patienter og deres pårørende i kommunerne,
såvel som på sygehuset. Vi ser en opgave i at være kulturformidlere og -bærere, når vi i
undervisningen både præsenterer og repræsenterer en tværfaglig og tværsektoriel tilgang til
hvordan vi hjælper patienter og deres pårørende bedst. Ved at insistere på betydningen af at alle
faggrupper har palliative opgaver og ansvar, kan vi bidrage til, at patientperspektivet skærpes.
Dét at have ansvar for at formidle sin viden skærper og fokuserer egen faglighed, og giver en
motivation i arbejdet, der ligger i skiftende arbejdsopgaver; således bidrager CfPall’s aktiviteter
ikke bare udadtil, men også indadtil til en opretholdelse af et højt fagligt niveau blandt
underviserne på HospiceSønderjylland, såvel som i Det Palliative Team.
Økonomi:
•

•

•

Undervisningstilbuddet er uden omkostninger for deltagerne, bortset fra
kørselsgodtgørelse til underviserne, hvis kurset foregår andre steder end på
HospiceSønderjylland.
Ved undervisning uden for det naturlige patientoptageområde, 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:
•

•
•

•

•

En hel temadag for blandet plejepersonale i Tønder kommune er planlagt ultimo
november 2019, med forventet deltagerantal på 35-50. Da nogle deltagere
forventes at have modtaget undervisning i det forgangne år, er ønsket at fokusere
på samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer, samt især ældre og gamle som
patienter og pårørende. Som altid inddrages komplekst casearbejde fra daglig
praksis, samt indhold af tidligere undervisning.
Møder fortsætter med ledelsen af sundhedsområdet i Sønderborg.
Der er aftalt 8 x undervisning af blandet plejepersonale på Nordals primo 2020,
med deltagelse af ca. 40 på hvert hold, hvilket i alt er 360 deltagere. Dette vil
sammen med deltagelsen fra Tønder betyde en tydelig øgning i antallet af
underviste i næste periode for CfPall.
(I Sønderborggruppen arbejdes det samtidig med planer om undervisning af
hjemmesygeplejersker i efteråret 2020 + opfølgning forår 2021: 140 sgpl.)
Det er dog ikke endeligt oplyst, om princippet om en tidsramme på 2½ time også vil
blive opretholdt her. Afgørelsen ligger hos omtalte ledelse i Sønderborg kommune.
Haderslev kommune har besluttet, at der ikke længere skal være
palliationssygeplejersker i kommunen. Det bekymrer os, idet det dermed bliver et
åbent spørgsmål hvem der skal have en særlig opmærksomhed på og overblik over
patienters og pårørendes palliative behov i eget hjem eller på plejecenter, og om
det stadig prioriteres at erfaringsudveksle med os, mhp kompetenceudvikling for
personalet i primærsektoren.
Det er fortsat et ønske at skabe tættere kontakt til de praktiserende læger i
optageområdet for HospiceSønderjylland og palliativt team. Et rundsendt brev i
februar til de praktiserende læger har ikke givet noget resultat mhp henvendelser
om undervisning.
Iflg. Janne Bække (JB) foregår der systematisk undervisning i palliation af
praktiserende læger i RS (1 hel temadag), hvilket kunne være begrundelsen for at
de ikke har henvendt sig mhp yderligere tiltag i dén retning. JB blevet bedt om at

•

•
•

undersøge dels evalueringerne af den eksisterende undervisning, dels hvordan
CfPall kunne tilbyde andre vinkler, fx ”den gode henvisning”, og mulighed for
drøftelse af samarbejde team/hospice/lægepraksis. En tidligere anvendt model for
undervisning og møder med praksislæger har været fyraftensmøder på
HospiceSønderjylland med et let traktement. Indhold og udbytte af disse møder er
af deltagerne blevet evalueret som relevant, lærerigt og yderst tilfredsstillende.
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 fra
deltagerne på kurserne. Dette stemmer overens med, at vi altid har et ønske om, at
undervisningen skal udmønte sig i et kompetenceløft i den enkelte
organisation/afdeling. Om dette sker, kan bedst måles de steder, hvor en større
personalegruppe er blevet undervist intensivt og/eller med korte intervaller.
Desværre har der dog ikke været mulighed for at undersøge dette, idet planlagte
kurser er blevet ændret pga forandringer i kommunerne (som fx i Tønder).
Nedenstående illustration af dataindsamling synliggør aktivitet, emner, og
evaluering af årets aktiviteter.
Med udgangspunkt i ovenstående årsrapport fortsætter Center for Palliation som
hidtil med at udbyde kurser og undervisning for at bidrage til at højne
kompetenceniveauet i palliation blandt fagpersonale på basisniveau.

Haderslev, november 2019
Udviklingssygeplejerske Helle Lehmann, HospiceSønderjylland
Kursuskoordinator og underviser,
Præst Ingeborg Kastberg, HospiceSønderjylland og palliativt team
Dr.med. overlæge Georg Bollig, palliativt team
Hospicechef Sigrid Wemmelund

Samlet evaluering fra September 2018- September 2019.
Der er undervist 231 personer i perioden 01.09.2018 til 01.09.2019.
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