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Palliationsspor i landskabet

Hospice symposium 2020

Hvilke udfordringer oplever sundhedsperso-

nale i primærsektoren, når de arbejder med 

basal palliation til borgere i eget hjem?

Baggrund
Hospice har mange tilbud, visioner og gode forudsætninger for at 

styrke den basale palliative indsats.

SST anbefaler: Alle skal kunne tilbydes en indsats af høj faglig 

kvalitet tilpasset den enkelte uanset diagnose, hvor man er i 

sygdomsforløbet samt hvor man fysisk befinder sig (SST 2017).

Den samlede personalegruppe i den kommunale ældrepleje består af 

11% sygeplejersker, 86 % kortuddannet personale (DMCG-PAL 

2012).

Hvad er egentlig problemet i primærsektoren 
med de palliative forløb

– hvorfor fungerer de ikke?

Line Krog, sygeplejerske, SD, Fagområdegodkendt i det 
specialiserede palliative fagområde. 

Hospice Limfjord

Line Krog, e-mail: lko@hospicelimfjord.dk, tlf.: 96148700

Resultater

2 temaer giver udfordringer:
Planlægning: 

- at være forberedt
- at være på forkant
- tid til udskrivelse og modtagelse

Tværsektorielt samarbejde:
- kommunikationssystemer
- tilgængelighed
- de rette kompetencer
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Basisdøden
”I basisdøden er sundhedsfaglige overvejelser om den enkeltes situation 
udskiftet med skematisk behandling, der eksekveres af det omsorgsfulde, 
men ikke palliativt uddannede personale. Respekten for, at enhver død er 
unik, og måske endda en spirituel begivenhed, ja det er en luksus, der ikke 
er plads til på Basisdødens typiske plejesteder..”
(Eiby, Marså 2022).

Premiumdøden
”..samfundets udvidede tilbud til få udvalgte døende.. en 
opgradering af de standardiserede ydelser i Basisdøden og foregår 
på hospice med specialuddannede sygeplejersker og læger.. 
omgivet af skandinavisk design i lyse træsorter, flankeret af Louis 
Poulsen-lamper, finde ro til lyden af musikterapeutiske toner, hvis 
da ikke en cellist er booket til dagligstuen”
(Eiby, Marså, 2022)

Konklusion
Sundhedspersonale i primærsektoren har brug for tid til planlægning af 
palliative forløb samt et velfungerende kommunikationssystem og 
tværsektorielt samarbejde med mulighed for kompetenceudvikling og 
tilgængelige palliative specialister.
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