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Palliationsspor i landskabet

Hospice symposium 2020

Det gode palliative forløb

Baggrund

Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Kommune 
(RKSK), Anker Fjord Hospice og Social-og Sundhedsskolen 
Midt – og Vestjylland.

Formålet er at fremme muligheden for at borgerne i RKSK 
oplever gode palliative forløb, i eget hjem, med fokus på 
livet lige til det sidste.

Projektets mål er at udarbejde en best pratice
samarbejdsmodel for overførsel af viden fra det 
specialiserede til det basale palliative niveau og at borgerne 
i RKSK oplever gode palliative forløb.

Anette Kjær Noer, Udviklingssygeplejerske Anker Fjord 
Hospice/
Underviser Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

Anker Fjord Hospice

Samarbejdsmodel

KONKLUSION.

Borgere med palliative behov i RKSK har fået fremmet deres 

mulighed for at opleve gode palliative forløb i forbindelse med 

projektet.

De sundhedsfaglige medarbejdere har øget deres viden om 

palliative indsatser, og de enkelte medarbejdere anvender deres 

tilegnede viden i praksis. To tredjedele af hjemmepleje – og 

plejecenterenhederne har igangsat nye tiltag i enheden.

De pårørende var i forvejen meget tilfredse med RKSK palliative 

indsats og oplever ikke, at der er sket en forandring i forbindelse 

med projektet.

Med afsæt i evalueringsresultaterne vurderes det relevant at 

udarbejde en samarbejdsmodel.

Hospicechef Herdis Hansen, Anker Fjord Hospice
tlf. 9659 4900                              

Resultater

Design og Metode
Projektet er inspireret af aktionsforskning med en række 
underspørgsmål  som besvares med kvalitativ og kvalitative 
data.
Projektet har fire faser.

I projektperioden er der afprøvet samarbejdet om følgende 5 
indsatser for at finde frem til best pratice:
• Afgrænsning af faglige fokusområder
• Undervisning af elever på Social- og Sundhedsskolen Midt- og 

Vestjylland
• Opkvalificering af social-og sundhedshjælpere og social-og 

sundhedsassistenter i Sundhed og Omsorg, RKSK
• Opkvalificering af sygeplejersker og terapeuter i Sundhed og 

Omsorg, RKSK.
• Implementering og forankring af viden i den kommunale basale 

praksis, Sundhed og Omsorg RKSK.
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