
 

 
 

Årsmøde ”Palliation Over hækken” 
23. marts 2023 kl. 9.00-16.00 
Hotel Comwell i Kolding; Skovbrynet 1, 6000 Kolding 
 
 

Kl. Titel Indhold Foredragsholder 
9.00-9.30 INDSKRIVNING – KAFFE OG MORGENBRØD 
9.30 - 9.35 VELKOMST 

 
Over hækken 
Gadekryds, hul-hegnet føl er betegnelser for 
uheld. Noget der ikke skulle være sket. Det 
er ikke det årsdagens titel ”Over hækken” vil 
antyde. Tværtimod. ”Over hækken” sætter 
fokus på, hvordan det specialiserede 
palliative felt kommer over hækken til 
hospitalsafdelinger, plejehjem og 
hjemmeplejen, hvor patienterne og 
borgerne befinder sig. Og omvendt hvordan 
kan det specialiserede palliative felt lære af 
viden fra basal palliation. Så hvordan kan 
samarbejdet se ud? Hvad er der brug 
for? Hvad er hindringerne? Og hvad skal der 
til for at alle med behov for palliativ indsats 
kan få gavn af den palliative tilgang med de 
værdier, den indebærer?   
 

Ole Raakjær,  
Formand for Foreningen for 
palliativ indsats 

9.35 - 10.25 Hvordan yder vi bedst en 
palliativ indsats til familier 
med en anden etnisk 
baggrund. Det kan fra 
fagfolk til tider opleves, 
som at skulle lave 
”palliation over hækken” i 
forhold til at skulle agere i 
en anden kulturel 
kontekst.  
 

Jeg har ikke lyst til at dø på et sprog jeg ikke 
taler, sagde en patient. Livets 
overgangsfaser er stærkt bundet til sprog, 
tradition og en vis form for forudsigelighed 
og tryghed.  
Men hvordan gør vi det på tværs af samfund 
og behov på en måde, der er tilstrækkeligt 
betryggende både for patient, pårørende og 
behandlerteam? 

 

Morten Sodemann,  
Overlæge og professor på 
Indvandrermedicinsk klinik, 
Odense Universitets Hospital og 
Syddansk Universitet. 
 

10.25-11.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I anledning af den nye 
hvidbog om 
rehabilitering: Hvordan 
arbejder vi fortsat 
sammen? – Hvordan kan 
Hvidbogens 5 
anbefalinger medvirke til 
at styrke på tværs af 
sektorer, kommuner og 
regioner? 
 
 
 
 
 

I foråret 2022 kom der en ny Hvidbog om 
Rehabilitering. Til forskel fra den gamle 
hvidbog fra 2004 er palliation nu nævnt i 
forbindelse med rehabilitering. Oplægget vil 
med udgangspunkt i Hvidbogen og 
årsmødetemaet PÅ TVÆRS lægge op til 
drøftelser af, hvordan vi kan tænke og 
handle på tværs af rehabilitering og 
palliation. Hvidbogen formulerer en række 
udfordringer og dilemmaer, der også gælder 
for palliation. Hvidbogen opstiller desuden 
en række anbefalinger, der også har relevans 
for palliation, og som kan medvirke til at 
styrke samarbejdet på tværs af sektorer, 
kommuner og regioner. 
 

Jette Thuesen,  
Medforfatter på Hvidbogen, 
Lektor ved Det 
sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut for 
Sundhedstjenesteforskning, 
Brugerperspektiver og 
borgernære indsatser.  

11.15-11.30 PAUSE 



 
11.30-12.20 ”Det gode palliative 

forløb” et 
samarbejdsprojekt med 
det formål at fremme 
borgernes mulighed for at 
opleve gode palliative 
forløb i eget hjem. 
 

Det gode palliative forløb” er et 3-årigt 
samarbejdsprojekt mellem tre centrale 
aktører på palliationsområdet: Anker Fjord 
Hospice/Hvide Sande. Social- & 
Sundhedsskolen/Herning. Sundhed og 
Omsorg/Ringkøbing-Skjern Kommune. 
Projektets mål er at udvikle en 
samarbejdsmodel mellem aktørerne til 
overførsel af viden fra det specialiserede 
niveau til basis niveauet for at fremme 
borgernes mulighed for at opleve gode 
palliative forløb i eget hjem. 
 

Rikke Kyed,  
Projektleder fra Social og 
Sundhedsskolen Herning. 
Dorte Gammelgaard,  
Ringkøbing Skjern kommune. 
Herdis Hansen,  
hospiceleder fra Anker Fjord 
Hospice 

12.20-13.20 FROKOST 
13.20-14.00 Navigator tilbud, et 

udskrivelses tilbud til 
patienter, pårørende 
samt sårbare 
efterlevende som 
udskrives fra hospice.  
Hvordan sikres stabilitet 
og tryghed via intern og 
ekstern samarbejde 
undervejs i 
udskrivningen? 
 
 
 
Implementeringen af 
tilbuddet i kommunalt 
regi - muligheder og 
begrænsninger. 
 

I 2016 startede Anker Fjord Hospice, 
Navigator tilbuddet, hvor en frivillig 
støtteperson følger patienten, de pårørende 
og sårbare efterlevende fra udskrivelsen på 
hospice til hjemmet. Formålet var at tilbyde 
hjælp og støtte i tiden (ca. 3 måneder) efter 
udskrivelsen fra hospice. Tilbuddets undren 
var: Kan en lille medmenneskelig 
koordinerende indsats være med til at skabe 
tryghed og livskvalitet efter et ophold i en 
utryg overgangsfase? Der sættes, bl.a. fokus 
på interne og eksterne samarbejdsformer 
samt navigators opgaver og rolle. 
 
Ringkøbing Skjern kommune har 
efterfølgende implementeret Navigator 
tilbuddet i kommunalt regi. Oplægget 
omhandler erfaringer, muligheder og 
begrænsninger fra kommunal praksis 

Tine Jørgensen, 
Socialrådgiver og familieterapeut 
fra Anker Fjord Hospice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mette Lauridsen, 
Palliationssygeplejerske  
 

14.00-14.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplæg om Palliativ 
tilsynsfunktion på OUH – 
hvordan kan der skabes 
bro mellem den 
specialiserede palliative 
indsats og den palliative 
indsats på basis niveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På OUH bliver den basale palliative indsats 
støttet ved at Palliativ Enhed samarbejder 
patientnært ind i hospitalet, gennem en 
tilsynsfunktion.  
Tilsynsfunktionen er en funktion, der 
hjælper patienter med palliative 
problemstillinger og deres pårørende i svære 
livssituationer. Samtidig bliver 
kompetenceniveauet hos klinikere, indenfor 
den basale palliation, løftet via sparring og 
feed back.  
I samarbejdet opstår der en kulturel 
påvirkning bl.a. ift. måden vi taler om døden 
på og vi ønsker ad denne vej at kunne 
aftabuisere døden på hospitalet.  
 
 
 

Mette Dalkjær,  
Sygeplejerske fra palliativ enhed, 
Odense Universitetshospital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.45-15.05 KAFFEPAUSE 
15.05-15.50 From values to principles 

To guidelines – the 
Ongoing struggle for 
Palliative care 
 

A central aim of palliative care is to ensure 
that every person with a serious illness 
condition can access and benefit from the 
skills that palliative care brings. In order to 
achieve this goal, every health professional 
must be able to apply the principles and 

Simon Woods,  
( PHD) professor of Bioethics 
Director: Policy Ethics and life 
Science ( PEALS) 
Sociology  
Newcastle University 



 
Values of palliative care wherever and 
Whenever they are needed. By drawing on 
the lessons learned from the spectacular 
Failure of the Liverpool Care Pathway in the 
UK, Simon Woods will reflect on the 
Challenges this ambition poses for 
Contemporary palliative care. 

 

15.50-16.00 Afrunding 
 

PRIS: 
• Ikke medlemmer: 1.600 kr. 
• Medlemmer: 1.200 kr. 

 
TILMELDING  
Senest den 20. februar 2023 via foreningens hjemmeside: Følg linket 
https://www.palliativ.dk/arrangementer/aarsdag-2023-palliation-over-haekken-8832/ 
 
Betalingen kan også indsættes på foreningens konto i Danske Bank, REG; nr. 9570, kontonr. 9910573.  
Husk navn og adresse på indbetalingen, så vi ved, hvem der har tilmeldt sig. 
 
Hvis der skal ske fakturering, så opgiv EAN nummer samt adresse, hvortil faktura skal sendes til foreningens 
kasserer Mona Lisa Therkildsen; mona.l.therkildsen@gmail.dk.  
Kontaktperson: Ole Raakjær, or@km.dk, tlf. 31332355 
 
 
Bedste hilsener fra Bestyrelsen 

 
 
 


