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Program
9.30
10.30
11.15

13.15
13.45
14.15
15.00

3 Kommunefortællinger
Rita Nielsen: Hvad siger man egentlig, når man vil tale om døden?
Verdenscafé:
Hvordan skaber vi en god kultur for, at samtalerne tages?
Hvordan og hvornår tager vi samtalen?
Samarbejdet med de pårørende
Samarbejdet med de praktiserende læger
Fremlæggelse fra de 4 caféer
Kommunerne samler op internt på kommuneholdene
Christian Juul Busch:
Hvad gør mig god til at tale med en anden person om dennes forestående død?
Farvel og tak for i dag

Opsamling
Vi har kun fået positive tilbagemeldinger, og vores egen fornemmelse af dagen er også, at alt gik godt - bortset fra noget trafikstop på de sjællandske
motorveje.
Tak for jeres enorme engagement og jeres bidrag hele vejen rundt - og ikke mindst jeres meget åbne indstilling til hinanden og lysten til at dele både
gode og dårlige oplevelser omkring arbejdet med disse ofte lidt svære temaer.
Vi laver ikke yderligere opsamling, end at vi vedhæfter:
•
•
•
•
•

de 3 kommunefortællinger og de 3 tilsvarende indsatsdiagrammer
de 4 opsamlinger fra verdenscaféen
Christian Juul Busch's præsentation
Annes og min præsentation
samtalekapitlet fra Rita Nielsens bog

Der er så meget information i kommunefortællingerne, som I så fik suppleret på mange måder på seminaret
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Og der er så mange gode idéer i opsamlingen fra verdenscaféen, at der vist er rigeligt til mange timers udviklingsarbejde i alle tre kommuner.
Aktuelt har vi været til møde om udvikling af et samlet materiale i Nibe og i Aalborg Kommune. Der planlægges en lignende proces i Stevns. Og i
Gladsaxe fortsætter vi tilsvarende samarbejde både på Bakkegården og i kommunen. Alt sammen på baggrund af de indsatsdiagrammer, der blev
udarbejdet efter de lokale workshops.
Alle tre kommuner og plejecentre har modtaget dokumentet "Praktisk jura på ældreområdet: Aftaler med borgere i hjemmeplejen, på plejecentre og
lignende om afståelse fra livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg" og nu også et supplerende notat på baggrund af de ny vejledninger,
der netop er sendt i høring. Det følger vi løbende op på, og dokumentet kan jo fint bruges i en dialog med de praktiserende læger i kommunen
(Aalborg har planlagt at gøre det på næste KLU-møde, og i Stevns sker det i januar), idet dokumentet bakkes op af PLO og Dansk Selskab for Almen
Medicin.
I november har vi følgegruppemøde med Torben Klitmøller Hollmann, FOA, Karen Marie Myrndorff, KL, Anni Pilgaard, DSR, Niels Ulrich Holm,
PLO/Dansk Selskab for Almen Medicin og Anette Lykke Petri, Styrelsen fro Patientsikkerhed, hvor vi vil orientere om projektets forløb - herunder
seminaret, processerne i de tre kommuner og juradokumentet.

Jeg glæder mig rigtig meget til det fortsatte samarbejde.

Med venlig hilsen
Ove /og Dansk Selskab for Patientsikkerhed - og jeg skal hilse fra Anne (o;

Rita Nielsen: De tre vigtigste spørgsmål: Beskriv virkeligheden - Hvad er du bange for? - Hvad vil du gerne?
Christian Juul Busch: Husk at de ældre, vi taler med, sætter privathed højt - de har lært, at man ikke skal skabe sig…
Thomas Gudbergsen: Din professionelle gerning kan ikke overstige dine menneskelige begrænsninger

