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Palliationsspor i landskabet

Hospice symposium 2020

Projekt Hospicefilosofien

Baggrund
Hospice Søholms indsats bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

for palliativ indsats og Hospicefilosofien. Studier viser, at den 

specialiserede palliative indsats på danske hospicer først og 

fremmest er en tilgang1. En tilgang der benævnes hospicefilosofien, 

hvor praktiske kundskaber om at være til stede, dyder og 

evidensbaseret viden til sammen udgør en omsorgsorienteret 

praksis, og hvor der er fokus på det eksistentieller håb, som er det, 

der for den enkelte bærer håb og mening op til livets afslutning. Med 

et større generationsskifte nu- og i de kommende år, ønsker vi 

tydeliggørelse og bevidsthed om hvordan hospicefilosofien lever ift. 

patienter og pårørende, men også kollegaer indbyrdes. Vi ønsker at 

bevare det der bærer, fungerer og identificerer Hospice Søholm. 

Formål
Formålet er at bevare hospicefilosofien ved italesættelse, 

gennemsigtighed og bevidstgørelse således at den bliver levende og 

mærkbar for patienter, pårørende og medarbejdere. Den sekundære 

hensigt med projektet er, at vi i en sundhedspolitisk kontekst kan 

argumentere for de ydelser det kræver i en omsorgspraksis hvor 

værdigrundlaget for den tværfaglige indsats bæres af 

hospicefilosofien. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, fordi 

omsorgsgaranti ikke sidestilles med behandlingsgaranti i det Danske 

Sundhedsvæsen og man kan således formode, at risikoen for 

besparelser er tilstede.
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KONKLUSION
Effektmålene taler for sig selv og siger i virkeligheden ikke så 

meget. 

Men hospicefilosofien bliver i højere grad anvendt i dagligdagen, i 

et fælles sprog, hvor hospicefilosofien understøtter refleksioner og 

faglige argumenter i hverdagen. Projektet har haft fokus på de 

første 2 del delmål og mangler dermed det sidste del deldelmål 

som omhandler patienten og de pårørende. Projektet er sat på 

pause til engang i 2023

heidi.didriksen@hospice-soeholm.dk

Resultater
Man kan evaluere på mange måder og vi har valgt, at måle på antal 
deltagere til undervisningen. Vi havde sat som mål, at 80% deltog 

på personalemødet hvor projektet blev introduceret og hvor der var 

undervisning i hospicefilosofien. Her deltog 75%.

Til undervisningen i "I mellemrummet mellem liv og død" havde vi 

sat som mål, at 60% deltog. Her deltog 76%
Til undervisningen i "Værdighed", havde vi sat som mål, at 60% 

deltog. Her deltog 52%. 

Til personalemødet om det kollegiale samarbejde havde vi målsat til 

75% og her deltog 70%

Metode
Målhiearkiet er anvendt til at give sammenhæng og overblik over 
projektets strategier og mål mellem medarbejdere, ledelsen, 

bestyrelsen og de frivillige på Hospice Søholm. En styrke ved 

målhiearkiet er at formålet bliver detaljeret, så det kan bruges til at 

styres efter. 
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