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Hvad skal vi tale om i dag? 

 

 

 

 

 

 



Palliation på plejehjem–  

”Ud af livet på 2(3.!) klasse” 

 

• Historik  

 

• Dødssted 

 

• Plejehjem vs. hospice 

 

• Samarbejde 



Historik 



Udvikling de sidste 10 år? 

• Offentlig fokus på palliation – hovedsagelig hospice/specialiserede teams 

• Palliation for flere patientgrupper og tidligere  

• Undervisning – ikke i grunduddannelserne, fra det specialiserede 

• Vejledning – fra det specialiserede 

• Kommunale palliative tilbud – god udvikling, men varierende 

 

 

 

 



Hvor vil du gerne dø? 
 
 

 
 

 Hjemme? 

 Hospice? 

 Hospital? 

 Plejehjem? 



Hvor dør cancerpatienter i Danmark? 

Faktisk dødssted (%). Data fra 

Sundheds-styrelsen 2012) 

Ønsket dødssted  blandt 

deltagerne (%).* 

Hospital 48,5 5 

Eget hjem 21,9 55 

Plejehjem 26,1 1 

Hospice Anslået til 3 
(indeholdt i hospital) 

27 

Andet 2,6 4 

Uoplyst 0,9 Ikke registreret 

Ved ikke Ikke registreret 5 
*) ”Danskerne om livet med sygdom og død”, Palliativt videnscenter 2012 



Beboerne plejehjem 

 

•50-80% mennesker med demens 

 

•Komorbiditet 

 

•Polyfarmaci – 10  præp 

 

•Levetid 2.5 år 

 

•Indlæggelser: 80% akut – 33% en-dags 

 

 
 

Måske de mest komplekse patienter i sundhedsvæsnet. 



Hvad ved vi om palliation på plejehjem? 

Anne Dreyer – PhD (Norge) 

 

• Pårørendes involvering 
• Tidlig involvering 
• Information -> tillid, ansvar 

• Tidlig planlægning  
• ACP 

• Organisation  
• Uddannelse 
• Møder ansvarlig læge - 

sygeplejersker 
• Fuldtidsansatte professionelt 

personale??  
 

Anne Dreyer. End of life decision – making in 
nursing home.Faculty of Medicine, 

University of Oslo 2012 

Fokusinterview (Danmark) 

 
 
• De ”bedste” forløb:  

• Tidlig planlægning 
• Subcutan administration of 

medicin 
 

• Uddannelse!!!! 
• Praktiserende læger 
• Plejepersonale 

 
• Til diskussion 

• Faste plejehjemslæger vs. pts 
egen læge 

• Fast vs. pn. Medicinering 
 

 

 
 
 
 
 
 

Gorlen TF, Gorlen T, Vass M, Neergaard MA. Death in nursing 
homes: a Danish qualitative study. I 

nternational Journal of Palliative Nursing 2013, 19, 5: 236-42. 

 



Praktisk – samarbejde med praktiserende læge  

• Personalet taler med borger og 
pårørende inden lægens planlagte 
besøg 

 

• Personalet skal kontakte lægen hvis 
borger er: 

• Vurderet som døende 
• Ved forværring af tilstanden 
• Nyudskrevet fra hospital 

 

• Lægen afgør det videre forløb 

 
”Frederiksberg modellen” 

 



Den gode død på plejehjem 

Hvad skal til? 
 
•  Fortsat fokus på palliation hos geriatriske borgere 

 
•  Øgede kompetencer  og sparring - uddannelse 

 
•  Kultur – døden som en del af livet 

 
•  Rutiner – tidlig information/advance care planning 

 
•  Vilkår – som giver gode løsninger  
   (palliativ fys, palliationsmedicinkasse mm) 



 Palliation på plejehjem 

• Godt kendskab til beboeren og familien 

• Inddragelse af beboer og pårørende i beslutninger 

• Fokus på komorbiditet og polyfarmacy 

• ACP 

• Palliative faser mhp. kommunikation, justering af indsats og plan 

• God lindring af mange forskellige symptomer 

• Tværfaglighed og tværsektoriel indsats 

• Parathed hos medarbejderne til at tale om døden 

• Viden om, hvornår døden nærmer sig 

 

 



Forudsætninger   

 

• Personaleressourcer 

• Faglig kompetence 

• Etisk kompetence 

• Kommunikation 
 

Husebø BS, Husebø S. Behandling ved livets slut – legen har nøkkelposisjon.  
Tidsskr Nor Lægefor 12-13, 2012; 132: 1426-27 



Kan vi bare overføre procedurer fra hospice? 

Hospice 
Afklaret målsætning: Den gode død 

Patienter: 95% cancer (få med kognitiv 
svigt) 

Bemandingsfaktor - højere 

Personale: Sygeplejersker 

Fast læge 

Specialiseret palliation 

 

 

Plejehjem 
Målsætning: Det gode liv (og død) 

Længere forløb  

Patienter: Mange mulige diagnoser 

Ofte med kognitive funktionstab 

Bemandingsfaktor - lavere 

Personale: sosu. ass., sosu. hjælpere  og 
sygeplejersker          

Flere forskellige læger (i mange år endnu) 

Basal palliation 

 



Hvad kan det specialiserede team tilbyde? 
• Undervisning - (men det kan plejehjemslægen også gøre?) 

 

• Sparring – rådgivningstelefon (læger); hospice (sygeplejersker) 

 

• Vidensdeling – erfaringsudveksling – men har vi de samme patienter? 

 

• Opfølgning af patienter med specialiserede palliativ behov – (men 
modtager de patienter med demenssygdom?) 



Hvad ønsker vi os? 

Thomas:  
• Flere sygeplejersker – også aften 

• Basal palliativ viden i grunduddannelserne 

• Palliationsmedicinkasse uden CPR 

• Tydelig kommunikation/kommunikationsveje 
(ISBAR/TOBS)      

• ”Plejehjemsmedicin”  - formaliseret 
subspeciale 

• Palliation en naturlig del af hverdagen på et 
plejehjem 

Margit: 
Løbende kompetenceudvikling af alle 
medarbejdere 

Plejehjemslæger med viden og interesse i 
palliation (og et ønske om at samarbejde om 
indsatsen) 

God kommunikation mellem praktiserende 
læge, palliativt team og 1813  

Mulighed for faglig sparring om forløb 

Forskning, udvikling og retningslinier  

Ressourcer 





Tak for opmærksomheden 


