Konkrete
anbefalinger

Samtale mellem læger og patient
på Rigshospitalet efter velgennemført behandling for kræft.

baseret på projekt-deltagernes resultater
I resten af denne rapport vil vi anbefale nogle

sygehus og hver kommune, hvor det enkelte

arbejdsmetoder og konkrete værktøjer, som

underprojekt beskrives i brede træk. Sammen

projekternes deltagere har udviklet for at styrke

med denne beskrivelse ligger de konkrete ma-

deres Klar til samtalen-indsats.

terialer fra kommunen eller sygehuset.

Alle metoder, instrukser, politikker, vejlednin-

I rapporten her vil vi gennemgå erfaringerne

ger, foldere, pjecer osv. findes under den en-

fra projektet på tværs af de enkelte projekt-

kelte kommune eller det enkelte sygehus på

deltagere under en række temaer, som flere

projektets hjemmeside patientsikkerhed.dk/

af deltagerne har beskæftiget sig med. Nogle

klartilsamtalen, hvor du kan tilgå dem under

af temaerne har mange interesseret sig for og

henholdsvis ”Klar til samtalen – I god tid” og

andre temaer få, men vi har taget alt materiale

”Borgernes ønsker til den sidste levetid – Klar

med, som vi vurderer kan anvendes andre ste-

til samtalen”. Her finder du en side om hvert

der – tilpasset lokal kontekst.

Temaerne, der også er en del af projektets anbefalinger, er:
A. Sørg for gode overordnede retningslinjer
De sundhedsprofessionelles indsats skal være bakket op af tydelige retningslinjer i
kommunen eller på sygehuset.
B. Afklar, hvem der skal tales med
Beslut, hvilke borgere og patienter, der skal tales med. Det er formodentlig ikke alle.
C. Afklar, hvem der skal tage samtalen
Beslut jer for, hvilke sundhedsprofessionelle, der kan og skal tage samtalerne.
Måske skal bestemte faggrupper altid involveres.
D. Præsentér idéer til, hvordan det kan gøres
Det er en god idé at støtte medarbejdernes samtaler med forslag til
indledningsfraser, samtaleguides og lignende.
E. Find metoder til oplæring og støtte af medarbejderne
Understøt medarbejderne med undervisning og med supervision før
samtalerne – og måske debriefing bagefter.
F. Involvér de pårørende
De pårørende skal gøres til aktive medspillere, så involvér dem fra starten.
Og støt dem, når det er det, de har behov for.
G. Sørg for, at beslutninger journalføres og efterfølges – også på tværs af sektorer
Beslutninger om fravalg af livsforlængende behandling skal journalføres, så de
er synlige for dem, der skal bruge dem. Og så de er juridisk gyldige.
H. Saml data, så I kan se, om det virker
Tænk på at samle data fra starten af jeres projekt. Så kan I følge med i, om det virker.
I. Styrk samarbejdet mellem plejecentre og læger
Aftal rutiner for samarbejdet mellem de praktiserende læger og plejecentrene.
Det giver ro for begge parter – og ikke mindst for beboere og pårørende.
J. Få styr på det akutte fravalg af genoplivningsforsøg
Støt plejepersonalet ved at lave aftaler om akut lægelig kontakt ved fund af
livløse, hvor der ikke er forudgående fravalg af genoplivning.
K. Sørg for et godt samarbejde på tværs af sektorerne
Samarbejdet mellem sygehus og kommune skal fungere. Det kræver fælles
tilgang hos de sundhedsprofessionelle på tværs af sektorerne.
L. Kommunikér til personalet – og til borgere og patienter
Fortæl om jeres indsats med at være Klar til samtalen. Sørg for at alle i personale
gruppen kender til det. Og fortæl borgere, patienter og pårørende om det.
M. Spred de gode vaner på sygehuset og i kommunen
Gode eksempler smitter. Når det går godt med at få taget samtalerne på
ét plejecenter eller i én sygehusafdeling, skal de gode erfaringer deles med
resten af organisationen.

A. Sørg for gode overordnede
retningslinjer

udgang, sikres information om diagnose og
prognose, og om den samlede palet af tilbud,
der gives af kommune, praksis og hospital. Så

I Aalborg Kommune har man i forbindelse med

tidligt som tilstanden og erkendelsesniveauet

projektet besluttet at gennemarbejde hele sin

tillader det, skal ønsker omkring døden drøftes

procedure med udgangspunkt i Solsidecentret

med patient og pårørende, herunder afdæk-

i Nibe. Her udarbejdes et overblik over det ma-

ning af hvor patienten ønsker at dø, og hvad

teriale, man har til rådighed, som berører alle

der er vigtigst for patienten og de pårørende

faser af forløbet i forbindelse med opholdet på

i den sidste tid. Det er forventningen, at de

et plejecenter – fra indflytningsprocessen til

fleste ønsker at dø i egne, kendte omgivelser

efter døden. Materialet vil danne baggrund for

sammen med familien – og at indsatsen kan

opdatering af de kommunale procedurer, idet

reducere dødsfald på hospitalet. Der er alle-

såvel den kommunale sygeplejefaglige ledelse

rede et bredt tilbud til patienter, der visiteres til

som ledelsen af plejecenterområdet er med-

et palliativt forløb på hospitalet, hvorfor denne

ejere af projektet. I de to andre kommuner i

patientgruppe ekskluderes fra indsatsen.

projektet sker tilsvarende processer.
For at understøtte arbejdet med tidligere
På sygehusområdet har Holbæk Sygehus for-

stillingtagen også i de akutte situationer

muleret en overordnet politik for sygehuset

i Medicinsk Afdeling – og senere på hele

med tilhørende retningslinje. Arbejdet med

sygehuset – reviderede Regionshospitalet

politikken har været forestået af en bredt

Horsens i 2016 sin retningslinje: ”Beslutning

sammensat arbejdsgruppe med deltagelse af

om afståelse fra genoplivning. Beslutning om

lægelige og sygeplejefaglige specialister, sy-

afståelse fra specifik behandling, RHH”, der

gehuspræsten, den lægefaglige vicedirektør

overordnet regulerer fravalgsbeslutningerne på

og projektlederen for Klar Til Samtalen-projek-

sygehuset. Retningslinjen har været til inspi-

terne. Retningslinjen slår blandt andet fast:

ration for en del andre sygehuse. I retningslinjen forsøgte man bl.a. at ’knække koden’ med

Alle afdelinger/afsnit er forpligtigede til at

hensyn til, om en fravalgsbeslutning måtte stå

udarbejde en definition over de fag-specifikke

aktiv fra indlæggelse til indlæggelse.

patienter, som denne retningslinje skal gælde
for.

MORTALITETSREVIEW

Afdelingerne/afsnittene skal gennem disse

På Sygehus Lillebælt står ledelsen bag måned-

definitioner sikre at:

lige mortalitetsreview på tværs af hele syge-

• Der gennemføres en afklarende samtale med

huset, hvor man hver måned gennemgår alle

alle patienter med en livstruende sygdom.

dødsfald. Det særlige er, at man blandt andet

• Samtalen skal tilbydes til patienter, hvor man

har fokus på, hvornår man har fået talt med

som sundhedsfaglig person ikke vil blive

patienten om prognosen, om man har ordine-

overrasket, hvis patienten dør inden for de

ret tryghedspakke m.m. (metoden udspringer

næste 6-12 måneder.

fra projekt Patientsikkert Sygehus og anvendes
blandt andet også i Horsens og i Hillerød).

På Bornholms Hospital har man i forbindelse
med formuleringen af Bornholms Udviklings-

Mortalitetsreviewene bringes op på sygehusle-

hospital som en af otte indsatser besluttet at

delsens tavlemøder med afdelingsledelserne,

sætte fokus på palliation, og man har defineret

hvor man sammen ser på gode eksempler eller

målgruppen meget bredt:

områder, hvor der skal strammes op. Afde-

Der iværksættes en indsats, der skal sikre, at

lings-ledelsen har ansvaret for den lokale op-

patienter i et forløb, som kan have en terminal

følgning.

B. Afklar, hvem der skal
tales med

På Geriatrisk Afsnit i Hjørring holder man målsamtale med alle patienter inden for de første
indlæggelsesdøgn, og her er det altid en del af

På sygehusene må man lægge et snit for,

samtalen, at behandlingsniveauet skal afkla-

hvilke borgere og patienter man skal tilbyde

res. På Medicinsk Afdeling i Vejle afklares det

en samtale om eventuelt fravalg af livsforlæn-

ved forstuegang i det enkelte afsnit i dialog

gende behandling, ud fra hvor syge de er. Det

mellem sygeplejersker og læger, hvem der i

er klart, at ikke alle patienter med blindtarms-

forbindelse med dagens stuegang bør have

betændelse eller meniskproblemer skal tilby-

en samtale. Projektet viser, at det sidste er den

des sådanne samtaler. Omvendt skal man også

almindeligste procedure, og de fleste afdelin-

tale med dem, der selv måtte ønske det, selv

ger vurderer det altså konkret og ikke ud fra en

om de ikke umiddelbart tilhører den definerede

bestemt algoritme.

målgruppe. Og man skal fortsat være sensitiv
overfor, hvad den enkelte patient er klar til.

På de tre deltagende plejecentre er der enighed om, at samtalen skal tilbydes til alle, der

I forrige afsnit viste vi, hvordan man i Holbæk

flytter ind. Langt de fleste borgere, som flytter

ledelsesmæssigt kræver, at hver afdeling skal

ind på et plejecenter, er ikke bare gamle, men

lave en afgrænsning af sin målgruppe for,

også svækkede af betydelig komorbiditet – og

hvem der skal tilbydes afklarende samtaler.

ofte kognitivt svækkede på grund af demens.

På Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

Det anses derfor i alle tre kommuner som rele-

på Nordsjællands Hospital tilbyder man årlige

vant, at man tilbyder de ældre og deres nær-

ACP-samtaler med læge og sygeplejerske (Ad-

meste en afklarende samtale om, hvad de fore-

vance Care Planning er aftaler om behand-

stiller sig, der skal ske, hvis de bliver mere syge

lingsniveauet den sidste levetid) til alle, der er

eller svækkede.

med i CAPTAIN-projektet, og her er inklusionskriterierne:

SURPRISE QUESTION OG SPICT
Der findes generelle metoder til at vurdere,

Patienter med KOL (færdigudredt, behandlings-

hvem der bør tales med, som også anven-

mæssigt ”stabiliseret” og som opfylder stratifi-

des på flere af de involverede plejecentre og

ceringskriterierne for at være i hospitalsambu-

sygehusafdelinger. Det drejer sig især om det

latorium i henhold til KOL-forløbsprogram for

såkaldte overraskelsesspørgsmål (’The Surprise

Region H og VIP-vejledning) inkluderes efter

Question’):

speciallæge vurdering.
Hvis du svarer ’nej’ til følgende spørgsmål, bør
I Horsens er målgruppen i lungeafsnittet:

du tage en samtale med borgeren eller patien-

KOL-patienter med meget svær sygdom (oftest

ten om den sidste del af livet: ”Ville jeg blive

gruppe D), der følges i hospitalsregi enten hos

overrasket, hvis patienten døde inden for de

KOL-sygeplejersker, i ambulatoriet, hos iltsyge-

næste 6-12 måneder?”

plejersker, eller som har telemedicinske konsultationer.

Undersøgelser viser, at spørgsmålet ikke har

Der er tale om KOL-patienter med hyppige

nogen voldsomt stor evne til faktisk at forud-

indlæggelser, og som flere gange har været

sige død, og især ikke ved patienter, der ikke

indlagt med livstruende exacerbation og været

har kræft – men det anses alligevel for at være

behandlet på ITA (ek-sempelvis med NIV eller

en udmærket hjælp til at bestemme, hvem

respirator behandling).

man i hvert fald som minimum bør tilbyde en
samtale.

På Holbæk Sygehus har man samarbejdet med

I projektkommunerne og -sygehusene er det

REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Pal-

generelt sådan, at man har en forventning om,

liation) om at lave en dansk oversættelse af det

at alle sundhedsprofessionelle er parate til

amerikanske SPICT (Supportive and Palliative

at tage en indledende samtale, hvis behovet

Care Indicators Tool). SPICT er et mere præcist

opstår, men at man i nogle situationer har sik-

værktøj, der formentlig efter den danske over-

ret, at en medarbejder med særlig erfaring og

sættelse vil blive mere udbredt herhjemme.

kompetence involveres.

C. Afklar, hvem der skal tage
samtalen

På plejecentrene er det fx sådan, at man i det
fleste tilfælde gerne vil have en sygeplejerske
eller en erfaren SOSU-assistent involveret tidligt i forløbet. Blandt andet fordi man skal være

Erfaringen fra projektet er, at det kan være

særligt kvalificeret i forhold til opfølgningen

svært for nogle kolleger at tage sådanne pro-

af samtalen med beboeren – fx afklaring med

fessionelle samtaler med borgere og patienter.

læge, registrering af ønsker og aftaler osv.

Frontlinjemedarbejderne siger, at ”jo mere erfarne, vi er, desto bedre er vi til det, men vores

Sådan er det også i en del sygehussituationer.

evne til at være til stede i en sådan samtale –

Fx i den ambulante virksomhed, hvor man på

rolige og lyttende – kan naturligvis også veksle

et tidspunkt skal have drøftet det videre be-

med, hvordan vi selv har det i situationen.”

handlingsniveau – og herunder fx indledning
af pallierende behandling. Her er det ofte de

Man kan ikke sige skarpt, hvor meget erfaring,

mest erfarne sygeplejersker og speciallæger,

der kræves for at være Klar til samtalen. Der

der tager sig af samtalerne.

findes situationer, hvor vi er nødt til at forvente,
at selv de nyeste medarbejdere skal kunne gå

DET ER OGSÅ NØDVENDIGT MED

ind i samtalen, selv om de måske ikke har erfa-

BESLUTNINGER I AKUTTE SITUATIONER

ring med det.

Uanset hvilke sygdomme der er tale om, vil der
være akutte situationer – typisk under indlæg-

På flere sygehusafdelinger siger sygeplejer-

gelse – hvor det er nødvendigt, at det tilstede-

skerne, at de ”shopper” læge, når de mener,

værende personale kan tage den afklarende

der er behov for en samtale, fordi der er forskel

samtale med patient og pårørende. uanset al-

på lægernes lyst til at involvere sig heri.

der og anciennitet.

Sygehjælper Lena
Larsen i samtale med
Bent Vejsgaard Jensen,
der bor på Kildevæld
Sogns Plejehjem på
Østerbro

I forbindelse med akutte indlæggelser er det

Medicinsk Afdeling i Vejle har udarbejdet

således ofte nødvendigt at tage stilling hurtigt,

lommekort med enkelte spørgsmål til inspi

men det er generelt for projektdeltagerne, at

ration.

man tilstræber, at så mange som muligt af de
vidtrækkende beslutninger om behandlingsfra-

FORBEREDELSESMATERIALE TIL

valg skal tages i ’fredstid’, som det ofte udtryk-

BORGERE OG PATIENTER

kes. Fx i almen praksis eller i rolig fase under et

Stevns Kommune har indskrevet i det materi-

ambulant forløb efter en indlæggelse – og fx i

ale, der udleveres til alle, der skal flytte ind på

dagtid på sygehuset, hvor der er speciallæger

et plejecenter, at man vil tage emnet op ved

til stede, der kan tage samtalen, eller som kan

indflytningssamtalen. Alligevel er nogle bor-

bakke op med supervision.

gere og deres pårørende ikke forberedte på
det – men så har man fået åbnet for samta-

Mange steder er det sådan, at der ikke er be-

len og kan beslutte at tage det op igen om et

manding til, at alle samtaler tages af special-

stykke tid. Der har kun været positive reaktio-

læger, fx i de kræftafdelinger, der har med

ner på, at man systematisk har taget temaet

de alvorligste kræftsygdomme at gøre som

op. I Stevns Kommune er man også i gang

hos lungekræftspecialisterne på Rigshospita-

med at teste en folder: ”Snak om døden – og

let. Her er næsten alle samtaler potentielt en

lev livet”, der er udviklet i projektet, og som er

ACP-samtale, og her er man nødt til at støtte

direkte rettet mod borgeren. Den skal gerne

uddannelseslægerne i også at tage samtalen,

sætte gang i refleksioner hos den enkelte og

fx ved at sætte de yngste læger i team med de

åbne op for samtaler mellem borgeren og de

mest erfarne sygeplejersker.

pårørende.

Der er ingen tvivl hos projektdeltagerne om, at

Også andre steder har man udviklet sådanne

alle sundhedsprofessionelle bør være Klar til

forberedelsesfoldere – fx på Sygehus Lillebælt,

samtalen. Det er en del af professionen at have

hvor der er materiale fra Det Palliative Team,

med mennesker at gøre, som vi ikke kan gøre

der giver patienten mulighed for at forberede

raske. Projektet har vist, at forskellige indsatser

sig lidt på samtalen. Tilsvarende findes på Me-

kan styrke de sundhedsprofessionelle, så de

dicinsk Afdeling i Horsens.

føler større tryghed ved at tage samtalerne.
På Rigshospitalet har man i Team 2 to foldere:

D. Præsentér idéer til,
hvordan det skal gøres

”Forberedelse og støtte: Hvad er vigtigt for
dig?” og ”Til patienter med uhelbredelig kræft:
Beslutningsstøtte om dit valg/fravalg af fortsat
behandling”.

I projektet har vi efterspurgt værktøjer i form af
guides til, hvordan man kan tage samtalen. Det

Det er en central observation omkring disse

er der meget få, der har.

materialer, at de har betydning for patienterne, men projektet viser, at betydningen for

Hos lungemedicinerne i Hillerød og i Horsens

de sundhedsprofessionelle også er meget stor,

henvises til en vejledning fra Dansk Lunge-

idet man tager ejerskab og på en måde identi-

medicinsk Selskab: ”Fælles planlægning af

ficerer sig med materialet – og dermed er det

behandlingsmål”. Her er der letforståelige og

med til både at sikre, at der er noget konkret at

umiddelbart anvendelige råd til, hvordan man

arbejde med, og til at påvirke kulturen i afdelin-

kan få gang i den gode samtale. Vejledningen

gen eller på plejecentret.

er rettet mod lungemedicinere, men kan også
anvendes i andre specialer.

Gode beslutninger
for lungekræft patienter
og deres pårørende

Refleksion:
MENNESKE I
SYSTEMET

DEN
NØDVENDIGE
SAMTALE
Beslutningsstøtte
Dialog incl. pårørende
Hjælp til at komme godt videre

FÆLLES VÆRDIER
OG REDSKABER

HANDLEKRAFT
Klar dagsorden og inddragelse
Handlingsplan
(aftaler og hvad pff kan gøre)
OVERBLIK OG FORVENTNINGSAFSTEMNING
Patientens præferencer
Hvad patienten kan forvente af os
Overblik og aftaler om inddragelse (incl. pårørende)

I projektet ’Mine Samtaler – til lindring og livs-

– og en række konkrete initiativer til at styrke

kvalitet’ er der udviklet et materiale, som er

medarbejderne i at være Klar til samtalen. Fx

rettet mod de udskrevne patienter, hvor de selv

har man nu længe arbejdet med ovennævnte

kan samle aftaler og andet omkring sygdoms-

laboratorier ledet af en af hospitalspræsterne

forløbet, og som danner baggrund for de pal-

og teamets psykolog med stor søgning og

liative sygeplejerskers opfølgning med patien-

tilfredshed for deltagerne. Man har tilpasset

terne i egen bolig.

RH-konceptet og kalder det nu ’Mennesker og
systemer’, men fundamentalt set drejer det sig

E. Find metoder til oplæring
og støtte af medarbejderne

stadig om, at medarbejderen reflekterer over
egne og andres erfaringer fra det konkrete,
men i et setup væk fra klinikken. Modellen forekommer at kunne være generelt anvendelig på

Region Hovedstaden har udviklet et koncept

sygehuse og i kommuner.

for eksistenslaboratorier med dette formål:
På Hjerteafsnittet i Horsens afholdes tilsvaEksistenslaboratorium er et undervisningstil-

rende eksistenslaboratorier med afsnittets sy-

bud til sundhedsprofessionelle, som har til hen-

geplejersker og hospitalspræsten, og man har

sigt at give deltagerne en oplevelse af at blive

nu påbegyndt et lidt mindre omfattende kon-

bedre rustet til mødet med mennesker, som

cept som tilbud til hoveduddannelseslægerne i

oplever svære eksistentielle udfordringer.

hele Medicinsk Afdeling.

I Team 2 på Rigshospitalet har man haft et

SIMULATION

længerevarende udviklingsprojekt med eks-

På Holbæk Sygehus har man udviklet forskel-

tern støtte fra MindLab, der har resulteret i en

lige undervisningskoncepter – først udeluk-

model for arbejdet med at blive bedre til at

kende med egne kræfter og senere i samar-

tage de eksistentielle samtaler – se nedenfor

bejde med CAMES (Københavns Universitets

Simulationscenter) – og altså som egentlig
simulationstræning. Det sidste var en betydelig succes, og Holbæk arbejder nu på en
udvidelse af omfanget, hvor de baserer det på
egne kræfter, så flere kan være med.
På flere af sygehusene i projektet har der været
afholdt temamøder og temadage med alle ansatte eller delgrupper til formidling af idéerne
og kulturen bag at være Klar til samtalen. Projektets oplevelse er, at sådanne møder oftest
bliver velbesøgte, og at diskussionsiveren er
stor som tegn på, at emnet berører kollegerne.
På samme vis drøftes emnet af og til på morgenkonferencer på lige fod med andre faglige
temaer. På Medicinsk Afdeling i Vejle ser man
hver morgen en oversigt over, hvor mange af
de indlagte patienter, hos hvem der er fravalgt

F. Involvér de pårørende
Alle projektdeltagerne har erfaringer med, at
det fungerer bedst, når de pårørende (forstået

hjertestopbehandling.

som de nærmeste, familie og/eller venner) in-

MIDDAGSSNAK OM DØDEN MED

der er mange, der indimellem oplever de på-

PERSONALET
På Hæmatologisk Afdeling X i Odense har man
afholdt ”Middagssnak om døden i Afdeling X”,
hvor personalet er inviteret til middag ude i
byen, og hvor man har talt generelt om, hvor
godt det går med at tage samtalerne i afdelingen, men først og fremmest fået talt om egne
oplevelser med døden – professionelt og privat. Filosofien er som ved eksistenslaboratorierne, at det understøtter ens evne til at tale frit
med andre om døden, hvis man kan finde ud af

volveres. Men der er heller ingen tvivl om, at
rørende som en udfordring, især fordi de af og
til kommer til at stå med det synspunkt: ”I skal
gøre alt, hvad der er muligt for at forlænge min
kæres liv”. Selv om dette kan være i modsætning til både borgerens eget og de sundhedsprofessionelles vurdering af situationen.
Det bedste middel mod dette er ”at få de pårørende med ombord”, som det er udtrykt på Plejecenter Bakkegården. På Bakkegården er det
endnu vigtigere end de fleste andre steder, da

at tale om sin egen død.

alle beboerne er demente og kun i beskedent

I kommunerne har vi afholdt workshops på alle

indsigt i de pårørendes holdning til samtaler

tre deltagende plejecentre med deltagelse af
både ledelse og medarbejdere – og med et
efterfølgende arbejdsmøde med centerledelsen og den kommunale ledelse. Det var yderst
produktive møder, der resulterede i de meget
omfattende og gennemarbejdede indsatsplaner, som er lavet i hver kommune. Dette materiale har i høj grad også rettet sig imod, hvordan
man bliver bedre til at tage samtalerne – og ses
under hver kommune på patientsikkerhed.dk/
klartilsamtalen.

omfang kan svare for sig selv. For at få bedre
om døden og behandlingsniveauet den sidste
del af livet afholdt vi på Bakkegården en workshop med deltagelse af fire pårørende, ti ledere
og medarbejdere og to projektmedarbejdere
fra Klar til samtalen. Medarbejdernes rolle var
primært at lytte med det formål at samle op på
de pårørendes input. Workshoppen har blandt
andet resulteret i, at samtalen om den sidste
tid altid vil blive annonceret ved indflytningen,
men at selve samtalen planlægges til en senere opfølgningssamtale. Indsatsen i forhold til
de pårørende kan også være direkte rettet mod
at støtte dem under og efter forløbet.

DE PÅRØRENDE EFTER DØDEN
– OG MENS DEN SKER
På Afdeling X i Odense afholdes tre gange om

G. Sørg for, at beslutninger
journalføres og efterfølges
– også på tværs af sektorer

året en aften for pårørende til patienter, der
er afgået ved døden under indlæggelse, hvor

Der findes mange forskellige journalsystemer

frivillige sundhedsprofessionelle fra afdelingen

på sygehuse og i kommuner, og registrerin-

og hospitalspræsten mødes med de pårørende

gen af samtaler om døden og fravalgsbeslut-

for at tale om og reflektere over sorg og det at

ninger er meget forskellig fra sted til sted. Og

miste.

desværre ingen steder tilgængelig på tværs af
sektorer.

På samme afdeling har man en ’Englepakke’,
som er et tilbud til de pårørende med forskel-

I projektets juridiske del har vi haft fokus på

ligt materiale, der skal gøre det lidt nemmere

centrale temaer angående dette:

for dem at finde sig til rette i rummet med den

• Det skal være nemt at registrere fravalgs

døende. Den unikke glasengel i pakken bliver
for mange efterfølgende et fint minde om den
sidste tid.

beslutninger i journalsystemet.
• Registreringen bør være lettilgængelig for
dem, der skal reagere på den, når behovet
opstår.
• Registreringerne bør være tilgængelige på
tværs af sektorer og forskellige journalsystemer (herunder i det præhospitale system).
• Nye beslutninger bør ved sektorskift meddeles direkte til dem, der skal have viden om
beslutningerne- fx ikke blot i epikrise til egen
læge, men også til det sygeplejefaglige personale.
Forhåbentlig bliver disse temaer alle adresseret i de nye vejledninger vedrørende fravalg af
genoplivning.

På Hjerteafsnittet i Horsens har man indført
en procedure, hvor man altid kontakter de på-

På Nordsjællands Hospital har man i CAPTAIN

rørende 3-4 uger efter dødsfaldet for at høre,

fået tilladelse af Styrelsen for Patientsikkerhed

hvordan de har oplevet processen, hvordan de

til at lave et forsøg, hvor fravalgsbeslutninger

har det osv. – med mulighed for yderligere op-

hos patienter i projektet, når de er aftalt med

følgning via fx egen læge.

egen læge, meddeles direkte til Akutberedskabet i Region Hovedstaden, hvorved man sikrer,

På alle tre deltagende plejecentre har man fol-

at ambulancepersonale ikke imod borgerens

dere, der fortæller de pårørende om, hvordan

vilje påbegynder genoplivningsforsøg. Der er

dødsprocessen typisk forløber de sidste dage.

foreløbig kun positive erfaringer med dette

Der er rigtig mange pårørende, der ikke har
oplevet et dødsforløb før, og folderne giver en

I LKT Palliation i Aalborg/Farsø udfærdiges til-

indsigt heri, som betyder meget for samværet

svarende aftaler, når patienten er i et hjemme-

med den døende og dialogen med personalet.

behandlingsforløb hos Palliativt Team.

Tilsvarende materiale udleveres på nogle sygehusafdelinger og kunne bruges alle steder.

H. Saml data, så I kan se,
om det virker

alle dødsfald på sygehuset eller en stikprøve
heraf med henblik på at drage læring. Herunder kigger man også på, i hvor høj grad

Det er meget forskelligt, hvor meget projekt-

man faktisk har fået talt med patienterne om

deltagerne har arbejdet med systematisk data-

døden – og i hvor god tid. Det er forskelligt,

opsamling, når det drejer sig om samtaler om

hvordan man følger op, men på en nylig kon-

døden og beslutninger om fravalg af livsfor-

ference mellem ’de patientsikre sygehuse’ var

længende behandling.

man enige om, at selve opfølgningen så vidt
som muligt bør ske rundt på sygehuset i de

AUDITS

enkelte afsnit.

Både på Vejle, Horsens og Holbæk Sygehuse
er de aktuelle projekter om tidligt at afklare,

I de tre kommuner har man foranlediget af

hvorvidt patienten er kandidat til hjertestop-

projektet på de tre plejecentre kigget på, hvor

behandling, alle begyndt med udgangspunkt

mange af beboerne, der har notater i journa-

i audits, der har vist, at der var relativt ringe

len om ønsker til genoplivningsforsøg, hvor

succes med genoplivningsforsøg på trods af,

mange uhensigtsmæssige indlæggelser, der

at alt i øvrigt blev gjort korrekt. En af årsagerne

har været op til borgerens død, og om selve

var, at man forsøgte at genoplive patienter,

døden er sket hjemme eller på sygehus.

som efter nærmere vurdering faktisk – fx på
grund af omfattende komorbiditet – ikke var

’KÆRLIG PLEJE’

egnede kandidater til den behandling, og hvor

I Aalborg Kommune har man i 2016 lavet en

man kunne have afklaret dette ved en tidligere

audit på borgere, der er døde kort tid ef-

stillingtagen sammen med patienten. Hermed

ter udskrivelse fra sygehus, og her har man

kunne man have undgået en både kaotisk og

blandt andet kunnet konstatere, at der hos

nogle gange uværdig situation omkring selve

mindre end halvdelen var ’klare rammer for

dødsøjeblikket og en formålsløs udrykning

borgerens ønsker for den terminale fase’, li-

med et specialistteam, der kunne have løst an-

gesom man konstaterede, at der ofte bliver

dre opgaver i stedet.

brugt tvetydigt sprog som ’kærlig pleje’, hvilket traditionelt er et synonym for, at borge-

På de tre nævnte sygehuse arbejdes der lø-

ren sendes hjem for at dø stille og roligt uden

bende med opfølgning med audits, og både

yderligere indlæggelser. Men termen har

på Vejle og Horsens Sygehuse kan man påvise

ingen juridisk gyldighed. Og kærlig pleje skal

et betydeligt fald i antal hjertestopkald, efter at

alle jo have.

man er begyndt at arbejde med systematiske
samtaler. Der er endnu ikke tilstrækkeligt valide
data til sikre konklusioner, men i Horsens tyder
det fx på, at man kan reducere antallet af hjer-

I. Styrk samarbejdet mellem
plejecentre og læger

testopkald til omkring det halve. Data fra Vejle
understøtter dette.

Det er en særlig opgave at sikre et godt samarbejde mellem plejecentrenes personale og

På Sygehus Lillebælt, i Horsens og i Nordsjæl-

de praktiserende læger.

land – og på andre sygehuse (NSR, Thy-Mors

Der skal findes et passende niveau for, hvor-

og Nykøbing Falster), der har været med i Pa-

når lægen kontaktes med hensyn til planlagte

tientsikkert Sygehus, arbejder man på syge-

og akutte besøg – fx bør de fleste samtaler

husplan med mortalitetsaudits. Metoden og

med lægen om fravalg af livsforlængende be-

niveauet er lidt forskellige, men man analyserer

handling kunne afholdes ved planlagte besøg.

Det er et særligt problem, at hos beboere, der

FREDERIKSBERGMODELLEN

udskrives fra hospitalsbehandling, hvor der

I Frederiksberg Kommune har hjemmesyge-

er taget en lægelig beslutning om fravalg af

plejen sammen med de praktiserende læger

livsforlængende behandling, gælder denne be-

udviklet en ”Samarbejdsmodel. Praktiserende

slutning kun kortvarigt og skal gentages af den

læger. Sygeplejefagligt personale på plejecen-

behandlingsansvarlige på plejecentret – altså

tre”, som er godkendt af Kommunalt Lægeligt

egen læge. Det er der utilfredshed med hos de

Udvalg.

praktiserende læger, på plejecentrene og hos
organisationerne – og heldigvis tyder meget

Denne model har dannet udgangspunkt for

på, at det ændres i den næste vejledning fra

en helt tilsvarende model i Aalborg Kommune:

Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Samarbejdsmodel. Praktiserende læger. Plejepersonale på plejecentre. Hjemmesygeplejen”,

På Solsidecentret i Nibe har man en pleje-

der er udgivet af Ældre- og Handicapforvalt-

hjemslæge fra det lokale lægehus, hvilket

ningen. Plejehjemslægen i Nibe har medvirket

ifølge både plejepersonale og læge er en vel-

til udarbejdelsen, og modellen har været med

fungerende ordning. Mange forhold afklares

til at sikre stor gensidig tilfredshed i samarbej-

af plejehjemslægen, når hun alligevel kommer

det mellem Solsidecentret og lægehuset.

regelmæssigt forbi. Man har ligeledes en årlig
medicingennemgang, hvor der også kan tages

I Gladsaxe har man på tilsvarende vis besluttet

stilling til fravalg af livsforlængende behand-

en lokal version af Frederiksbergmodellen.

ling.
Det er helt generelt i projektet for kommunerne, at man gerne vil have plejehjemslæger

J. Få styr på det akutte fravalg
af genoplivningsforsøg

tilknyttet alle plejecentre, men det er endnu
ikke lykkedes alle steder at få lavet sådanne

Samarbejdet med de tre kommuner og herun-

aftaler. På Bakkegården i Gladsaxe har bebo-

der også samarbejdet med hjemmesygeplejen

erne tilsammen rigtig mange forskellige læger,

har vist, at der er betydelige forskelle og ud-

og først for nylig er det lykkedes at få tilknyttet

fordringer forbundet med håndteringen af den

en plejehjemslæge til omkring en tredjedel af

situation, hvor plejepersonalet finder borgeren

beboerne.

livløs i egen bolig. Hvis ikke der er et dokumenteret fravalg af genoplivningsforsøg noteret i

På Egehaven i Stevns har beboerne indtil for

den kommunale journal, er der ingen tvivl om,

kort tid siden i høj grad haft forskellige læger,

at personalet har en juridisk forpligtelse til at

men nu har en af byens læger stillet sig til rå-

indlede behandling – uanset at man personligt

dighed med et ugentligt besøg, hvor konsulta-

måtte anse det for at være etisk forkert.

tioner planlægges sammen med plejecentrets
faste sygeplejerske, og det er på kort tid blevet

Løsningen på dette er først og fremmest at

en stor succes, hvor de fleste af beboerne nu

sikre, at der, i alle de situationer hvor det fore-

er tilknyttet denne læge. Dette har ikke mindst

kommer relevant, bliver besluttet og noteret et

været gunstigt for samtalen om behandlings-

fravalg. Men derudover er der mulighed for, at

niveau og om fravalg af livsforlængende be-

der sker et såkaldt umiddelbart lægeligt fravalg

handling.

ved en telefonisk kontakt til borgerens egen
læge, til vagtlæge eller til læge i regionens
akutberedskab.

Region Hovedstadens Akutberedskab har

men at det kræver både organisatorisk fokus

udviklet en model for denne situation, hvor

og fokus fra den enkelte sundhedsprofessio-

plejepersonalet blandt andet i Frederiksberg

nelle. Og overordnet at det tværfaglige pallia-

Kommune umiddelbart kan komme telefonisk

tive arbejde skal styrkes.

igennem til en læge i akutberedskabet, som
vil kunne tage stilling til, om der skal indledes
behandling og fremsendes ambulance med
udrykning suppleret af lægebil, eller om det

L. Kommunikér til personalet
– og til borgere og patienter

vurderes, at behandling er nytteløs. I det sidste
tilfælde aftaler man med plejepersonalet at

Det er generelt for alle projektdeltagerne, at de

undlade eller stoppe genoplivningsforsøg og

er aktive med at involvere hele personalegrup-

sender i stedet en læge frem uden udrykning

pen på plejecentret og i sygehusafdelingen

med henblik på udfærdigelse af dødsattest

om udviklingen i projekterne. Når projektdelta-

m.m.

gerne har udviklet nyt materiale, arbejdsgange
og procedurer, formidles det altid i personale-

I de involverede kommuner er man meget

gruppen. Det sker typisk på personalemøder

glade for ordningen, der har sikret en god

og konferencer, og på en del af sygehusene

støtte til plejepersonalet, der hurtigt får afklaret

har man flere gange under projektforløbet

det faglige, og som i mange tilfælde slipper for

præsenteret idéer, politikker og retningslinjer

at indlede en behandling, som etisk synes at

på staff meetings eller andre møder på tværs

være forkert.

af sygehuset. Det samme er sket på plejecentrene.

Vi har ikke undersøgt, om der er oparbejdet
lignende praksis i andre regioner.

På Holbæk Sygehus afholdt man i foråret 2019
sin anden temadag, der bredt har belyst aspek-

K. Sørg for et godt samarbejde
på tværs af sektorerne

ter omkring døden og den sidste levetid. Der
har vist sig at være meget stor interesse for at
deltage i den slags arrangementer.

Projektets deltagere har alle erfaringer med,

I projektet ’Mine Samtaler – til lindring og

hvordan det kan være svært at samarbejde på

livskvalitet’ afholdt man i april 2019 en større

tværs af sektorer, når det handler om formid-

konference på RUC om Tidlig Palliation, hvor

ling af aftaler og beslutninger om fravalg af

projektet blev gennemgået sammen med en

livsforlængende behandling. Det er omtalt i

evaluering udført af RUC – og med et generelt

afsnit G.

fokus på temaet gennem oplæg, gruppedrøf-

I projektet ’Mine Samtaler – til lindring og livs-

telser og panel-debatter.

kvalitet’ har fokus direkte været at sikre en god
overgang for den palliative patient fra den sy-

Der er mange eksempler på, at de deltagende

gehusafdeling, hvor man har konkluderet, at

kommuner og sygehuse har været i medierne

kurativ behandling ikke længere er mulig, og til

for at fortælle om indsatserne i forhold til at

kommunen, hvor fem kommuner har rustet sig

være åbne om, at døden er vi nødt til at for-

til at tage bedre imod denne patientgruppe.

holde os til.
Det er meget, der tyder på, at kommunikation

Projektet blev evalueret på en konference på

udadtil også virker tilbage på de ansatte, der

RUC i april måned 2019, og en af hovedkonklu-

som regel er stolte over denne form for positiv

sionerne var, at gode overgange kan forbedres,

presse.

M. Spred de gode vaner på
sygehuset og i kommunen

På Regionshospitalet Horsens er hospitalsledelsen involveret i udbredning af metoderne
fra Medicinsk Afdeling til hele sygehuset.

Hver af de deltagende kommuner har udpeget
ét plejecenter til deltagelse i projektet, og der

På Bornholms og Holbæk Sygehuse arbejdes

er alle steder iværksat en positiv udvikling i for-

der med at få de overordnede idéer og princip-

hold til at øge de tre plejecentres og medarbej-

per implementeret i de enkelte afdelinger.

dernes kompetencer til at tale med borgerne
om den sidste tid. Det samme er tilfældet på

På Sygehus Lillebælt og på Nordsjællands Ho-

alle deltagende sygehusafdelinger. Men den

spital overvejer ledelsen aktuelt, hvordan de

positive udvikling skulle jo gerne spredes i hele

forskellige initiativer kobles sammen i en sam-

kommunen til de andre plejecentre og på hele

let strategi, der sikrer systematik på tværs af

sygehuset til de andre afdelinger.

sygehuset.

I Aalborg Kommune har man besluttet at påbe-

På Rigshospitalet understøtter ledelsen af

gynde en proces, hvor de arbejdsgange og det

Onkologisk Klinik spredning af initiativerne fra

materiale, der er udviklet sammen med Solsi-

Team 2 til hele Onkologisk Klinik. Medarbejdere

decentret i Nibe, spredes til de andre 37 pleje-

fra Hæmatologisk Klinik har deltaget i Klar til

centre i kommunen. Det første møde er aftalt,

samtalen-seminaret og er i gang med et selv-

og der er ledelsesopbakning til at udbrede er-

stændigt udviklingsprojekt, hvor der er fokus

faringerne fra projektet.

på oplæring af personalet.

I Gladsaxe og Stevns Kommuner indkaldes der
ligeledes til møder med deltagelse af medarbejdere fra de andre plejecentre, og i alle tre
kommuner involveres KLU (Kommunalt Lægeligt Udvalg, der behandler sager af fælles interesse mellem kommunen og de praktiserende
læger) i drøftelsen af samarbejdet mellem
plejecentre og læger.

