
HOSPICE ER IKKE 
ALTID SIDSTE STOP! 



Tidligere
I dag



Usædvanlig efterlysning på Facebook nov. 2018 - hospice søger døende

VISITATIONSKRITERIER

http://www.tveast.dk/artikel/usaedvanlig-efterlysning-hospice-soeger-doeende


PATIENTCASE: SIGNE 39 ÅR

• 2013, c. mamma

• 2017, august, svær sygdoms progression. 1. indlæggelse på 

hospice. Udskrives efter få dage

• 2017, sept, 2.indlæggelse 

• 2017. december. Udskrives til hjemmet. 

• Opholder sig i hjemmet med hj. primær sektor, søster og 

forældre 



TRYG UDSKRIVELSE TIL HJEMMET

• Styr på smertebehandling 

• Styr på ernæring og fysisk bedring 

• Gode aftaler med egen læge og hjemmepleje

• Realistisk forhold til døden i nær fremtid ACP samtale

• Ansvar for børn og deres fremtid - brev

• Socialøkonomiske forhold  - ok

• Kontakt til hospice v/behov

• PALLIAFONEN



PATIENTCASE: SIGNE 39 ÅR

• 2013, c. mamma

• 2017, august, svær sygdoms progression. 1. indlæggelse på 

hospice. Udskrives efter få dage

• 2017, sept. 2.indlæggelse 

• 2017. december. Udskrives til hjemmet. 

• 2018, april. Dør efter få dage på hospitalet. 



BEHOV FOR EN TIDLIGERE PALLIATIV INDSATS

• Mange patienter ved ikke, at behandlingen kun er lindrende/ 

livsforlængende

• Ringe evidens for at den virker

• Ikke tid til at tage afsked med livet

• Den sidste tid italesættes ikke 

• Når der ikke er mere at gøre, så er der meget mere at gøre

14.Oktober 2018





HOSPITALSINDLÆGELSE REDUCERES MAKSIMALT



HVORDAN SER HOSPICER I DK UD I DAG? 

ER DE GEARET TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER?

• Rundspørge i sommer 2018 blandt landet 19 hospicer. 

• Svarprocent 15/19

• Enkelte spørgsmål omkring behandlingsmuligheder, udskrivelse, 







Hvilke problematikker har patienter på symptomlindrende ophold?



Hvilke undersøgelser kan man foretage på hospice? 



Medicinsk behandling



”Alternative behandlinger”



Udskrivelse fra hospice



Kan vi måle om patienterne får det bedre? 



HVORDAN SER DET UD I ENGLAND ?

• Sct. Christopher hospice, London

• 779 patienter årligt

• Gennemsnitsliggetid 16 dg

• 29 % udskrives

• 67 % cancer, 33 % øvrige diagnoser

• Lokale indsatser for at udvikle palliation

• Særlig fokus på demensområdet



UDFORDRINGER VED UDSKRIVELSE FRA HOSPICE

• Hvordan bygger vi den sikre bro for patienten?

• Forventninger til basalt niveau? Kommunale kvalitetsstandarder 

forskellige.

• Hvem skal man henvende sig til efter udskrivelse?

• Gør hospice patienten en bjørnetjeneste?

• Er familien blevet rustet til at imødegå fremtiden? Døden?



Man flytter ikke på hospice for at dø

men for at leve til man dør



"The Best Way To Predict The Future Is To Create It"


