
Region Hovedstaden 

Indsæt hjælpelinjer til placering 

af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 

vælg Gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 

Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 

hvis det kun skal være på et enkel slide 

Basal palliation på et stort hospital 
 
Erfaringer fra implementering af Anbefalinger for den palliative indsats 2011 (SST) og frem til i dag 
på nefrologisk klinik 
 
og så lidt fra resten af huset. 

 

Sygeplejerske Sille Larsen  

Overlæge Inge Eidemak 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 
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Forord  

Flere og flere danskere får diagnosticeret og lever 

længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en 

følge af forbedret diagnostik og behandling. 

I forbindelse med Kræftplan III blev det politisk 

besluttet at styrke den palliative indsats på 

kræftområdet, samt at denne styrkelse tillige skal 

omfatte den palliative indsats for alle patienter med 

en livstruende sygdom. 

Anbefalinger for den palliative indsats har således til 

formål at videreudvikle og forbedre kvaliteten af den 

palliative indsats. 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 
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DaDansk Nefrologisk Selskab DNS  
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 
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Samtaler i separat rum 
Tid 
Alle forberedte 
Patientstyret samtale 
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Patient 

Pårørende 
evt. tolk 

Læge 

Sygeplejerske 
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   Rigshospitalet, afsnit 8601 d.                  

Kære 

Du inviteres til en samtale i Startambulatoriet d.:                          kl.: 

En startsamtale er en samtale mellem dig, en sygeplejerske og din læge. Denne samtale tilbydes alle der er 

nyopstartet i dialyse eller som er nye i vores afdeling. Samtalen varer ca. en time og der vil typisk være en opfølgende 

samtale, som vi sammen aftaler. 

Samtalen tager udgangspunkt i dig og er tænkt som en god mulighed for at lære dig bedre at kende, og hvor du har 

mulighed for at stille spørgsmål. Du er også meget velkommen til at tage en pårørende med til samtalen. 

Samtalen foregår i stueetagen i samtalerummet på afdeling 8601, Esther Møllers Vej 6.  

Inspirations punkter som vi kan tage afsæt i ved samtalen: 

- Hvorfor er du i dialyse? 

- Motion 

- Kost 

- Træthed 

- Kløe 

- Søvnproblemer 

- Tørst 

- Mave/tarmproblemer 

- Sex og samliv 

- Dit sociale liv 

- Feriedialyse 

- Fremtiden 

Hvis du ønsker en anden tid, skal du fortælle det til personalet på stuen. Vi bestiller Falck hvis du har behov for dette. 

Vi glæder os til at se dig. 

Venlige hilsner fra  

Sygeplejerske: Sille Larsen                                 Læge:  Inge Eidemak 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 
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For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 
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Er palliation noget vi har brug for? 

nu går det jo lige så godt 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 
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listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 
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eller gør det? 
 

Mand > 70 år 
Diabetes 

Hypertension 
Hjerte/kar sygdom 

Neuropatiske smerter og søvnbesvær. 
Afhængig af hjælp til personlig pleje 

Transport med FALCK  
Hustru 69 år tidlig alzheimer 

 
Dødsrate for hæmodialysepatienter > 70 år, 30% / årligt 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 
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For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 
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• Samarbejde med primær sektor 

• Samarbejde med plejehjem 

• Hjemmebesøg 

• Samarbejde med specialiseret palliativ enhed 



Patient og 

pårørende 

Hospitals 
præst 

Sogne præst 

Fysioterapeut 

Diætist 

Tolk 

Hjemme- 

sygeplejerske 

 

 

Praktiserende 

Læge 

 

Psykolog 

Fys 

 

 

Patientforening 

Psykolog 

Socialrådgiver 

mfl ? 
Personalet 

plejecenter 

Besøgsven 
Ældresagen – 

Røde kors 

Specialiseret 
palliativt 

afsnit 

Socialrådgiver 

Sagsbehandler 

Farmakonom 

Hospice 

L

Æ

G

E 

SYGEPLEJERSKE 



Opstil teksten i punkter 
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1. Niveau = Bullets 22 pkt 
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5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 
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Formindsk listeniveau 
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2012 - 2017 
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• Fokus på palliative behov  

• Palliativt udvalg-nøglepersoner (sygeplejersker) 

• Undervisning (grund og videreuddannelse for sygeplejersker) 

• Tværfaglige temadage 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 
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5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 
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Formindsk listeniveau 
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• Manglende systematik 

• Hvilke patenter?- alle patienter? 

• Dokumentation 

• Varierende fokus og indsats 

• Drevet af ildsjæle 

• Manglende viden 

 

• Manglende ledelses forankring 

 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 
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For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 
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• Palliative nøglepersoner i alle afsnit (også læger) 

• Ledelses opbakning og prioritering 

• Uddannelsesplan, alle tilbydes grundkursus 

• Nøglepersoner som undervisere 

• Udarbejde vejledninger, arbejde med (mod) systematik og arbejde med dokumentation 

• Fast samarbejde med specialiseret palliativ enhed 

 

• Videnskabeligt projekt: Palliative behov hos patienter og pårørende 



Opstil teksten i punkter 
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MMU (maximal medicinsk uræmibehandling) 
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Er en planlagt, holistisk, patient-centreret behandling af patienter med terminalt nyresvigt  

Er en behandling der sidestilles med dialyse og transplantation 

 

• Tiltag der mindsker progressionshastighed af nyresygdom og minimerer risikoen for bivirkninger eller 

komplikationer  

• Aktiv behandling af symptomer  

• Fælles beslutningstagning  

• Detaljeret kommunikation, herunder ACP  

• Psykologisk støtte  

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 
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uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 
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•Onkologisk klinik 

•Hæmatologisk klinik 
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Hjertecenteret 

Infektionsmedicinsk klinik (CF afsnit) 

Gastroenterologisk 

Hepatologisk 


