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Møde 2 i Sundhedsfagligt råd for Palliativ Behandling

Mødet startede med kort introduktion til rådet og dets medlemmer i forbindelse
med Lene Vibe Høyers tiltrædelse i SFR. Derudover blev der orienteret om, at
Mette Møller og Lisbet Kristensen udtræder af SFR.
1. Nyt fra SP v/Klinisk Bygger Marianne Spile
 Introduktion til forbedringer af klinisk byg. Bedre samarbejde mellem SFR,
SP og de faglige eksperter. Der er en kontinuerlig proces om hvordan samarbejdet skal fungere.
 Gennemgang af byg og muligheder i SP (se bilag 1). Diskussion i SFR om
hvorvidt tryghedskassen kan korrigeres med eksempelvis vægt. Derudover
blev der vist eksempler på eks vurderingsskemaer, lkt (kvalitetsudviklingsprojekt) og lign. Marianne Olsen kontakter Marianne Spile angående konkrete ændringsønsker.
 Derudover blev der efterspurgt generisk dokumentation omkring smarttekst
til eks praktiserende læger, brugbare epikriser, fælles visitation og mere. Gitte
Juhl er ansvarlig for dialog med praksis, nøglepersongruppe og Marianne
Spile desangående.
2. Introduktion af hjemmeside om palliativ indsats og drøftelse af indhold v/ Jesper
Sloth
 Hjemmeside til både borgere og fagfolk. https://www.regionh.dk/Sundhed/sygdom-og-behandling/palliation/Sider/default.aspx
 Hjemmesiden er blevet til i samarbejde med kommunikationsafdelingen og
en rådgivningsgruppe. Hjemmesiden er ikke testet af slutbrugere (patienter).
 Tekst er i størst mulig omfang genbrugt fra eksisterende vejledninger og lign.
 Der skal måske suppleres med flyer eller lign. Henrik, Jesper og Helen arbejder videre med projektet.
 Der kan tages kontakt til Jesper Sloth med input eller via følgegruppen, der
også vil inddrage praksis. Jesper.Sloth.Moeller@regionh.dk
 Forslag om link til andre projekter og hjemmesider for fagfolk.

Dato: 18. maj 2018

3. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen om det tværsektorielle samarbejde v/Henrik
Larsen (se bilag 2 & bilag 3)
 Overordnet var der en bred diskussion om shared care. Der var dog enighed
om at fokusere på målgruppen for papiret i forhold til at komme videre med
arbejdet. Målgruppen er det politisk administrative niveau (beslutningstagere), så disse kan lave en politisk strategisk indsats i forhold til eks sundhedsaftaler og lign. Derfor skal dokumentet ikke være for langt, men skal
være konkret og være et beslutningsgrundlag. Dokumentet er tiltænkt eksempelvis Forum for sundhedsplanlægning og tværsektorielt samarbejde.
 Opsamling: Der er hovedsageligt 3 hovedområder: 1. Praktiserende læger
skal tidligere ind i det specialiserede forløb, 2. struktur på samtale i hjemmet
og 3. der skal være tilstrækkeligt med læger.
 Hvert medlem af SFR opfordres til at se sende 3 forslag til konkrete tiltag.
Henrik Larsen skal have forslagene tilsendt senest i uge 21. Arbejdsgruppen
mødes efterfølgende og samler op.



Fragmentering
o Både patienter og pårørende skal opleve forløbet som et samlet
forløb.
o Fokus på at bevare tværfagligheden og vigtigheden af andre
faggrupper.
o Integration af specialiserede palliative forløb og praksissektoren for at hjemmeforløb kan lykkes.



Ønske om at dø i eget hjem / størst mulig livskvalitet den sidste tid
o Blandt andet fokus på de pårørende i forhold til at dø i hjemmet. Mogens Grønvold er blandt andet involveret i et projekt,
der muligvis skal ses nærmere på.



Prognose og/eller behovsvurdering fulgt af handlingsalgoritme(r)
o Prognose skal følges af screening og behov i forhold til behandling. For kræftpatienter kan de palliative faser give retningslinjer for behandlinger. Ligeledes for KOL-patienter giver det mening med prognose. Således at det en kombination mellem
prognose og behovsvurdering, så patienterne selv kan være med
til træffe beslutninger.
o Behov for at der er styring og systematik om handleplaner. Så
det ikke er SP der definerer samtaler, men en klinisk meningsfyldt struktur.



Advanced Care Planning (ACP) og dokumentation
o Intensivering af ACP afhængigt af situation.
o Samling af kommunikation mellem sektorer
o Fokus på implementering af allerede eksisterende vejledning og
instrukser og udbygning af eksisterende kommunikationsveje.
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4. Orientering om Hospitalsplan 2025 (HOP2025) v/Helen Bernt Andersen
 Der er lydhørhed overfor det indsendte fra SFR i forhold til oprustning af de
palliative område. Men det afventer politisk behandling (pågår). Der kommer
tilbagemelding til SFR, når der er nyt.
5. Gensidig orientering
 Evaluering af det b&u palliative team af COWI pågår. Det er også børnehospice. Arbejde afsluttes forventeligt i august. Interview i teams, ledelser, familier, samarbejdspartnere og henvisende instanser.
 Workshop om non-malign område på regionsgården. God og konstruktiv dialog med andre diagnoseområder.
 Per Sjøgren og Mogens Grønvold orienterede om aktuelle phd-studier. På
mødet i november laves der oplæg om aktuel forskning. Bjarke og Helen afklarer med Per S og Mogens G.
 SFR sender høringssvar på genoplivningsvejledning på baggrund af Thomas
Gorléns kommentar (se bilag 4). Derudover skal der laves noget særskilt for
børn og unge, samt og til genoplivning. Marianne Olsen skriver 5-10 linjer i
forbindelse med problemstillingen til Henrik Larsen.
 Sarah Antonie Haubro Lauritzen, fysioterapeut fra Herlev-Gentofte Hospital
indstilles til nyt medlem af SFR på vegne af SFR.
 Opdateret vejledning i Palliativ fysioterapi: Sarah Antonie Haubro Lauritzen
bliver indstillet på vegne af SFR og får denne opgave.
 Ny rapport fra PAVI skal eventuelt diskuteres på et kommende møde.
 Ny årsrapport fra DPD – rapport i høring i løbe af kort tid. Skal diskuteres på
septembermødet i SFR.
 CVI – hvordan implementerer vi forløb. Diskussion på kommende møde.
 Sundhedsstyrelsen har et projekt om B&U Marianne og Thomas deltager.
 HBA indstillet til formand for Kræftens Bekæmpelse og skal vælges på repræsentantskabsmøde d 26-27 maj HBA fortsætter sin ansættelse på Rigshospitalet.
6. Eventuelt:
 Intet

Deltagere:
Helen Bernt Andersen, Henrik Larsen, Lene Vibe Høyer, Helle Tingrupp, Marianne
Olsen, Lisbeth Due Madsen, Kirsten Rud, Annette Denker, Thomas Gorlén, Pernille
Hertel, Mogens Grønvold, Birthe Carøe, Steen Nielsen, Per Sjøgren, Ingelise Bøggild,
Gitte Juhl, Jette Pærregaard, Birgit Villadsen, Thomas Feveille & Bjarke Højgaard (referent)
Desuden deltog:
Marianne Spiele (pkt 1) og Jesper Sloth (pkt 2)
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Fraværende:
Gerd Leikersfeld, Lisbet Kristensen, Lotte Blicher Mørk

Næste møde: 07.09.2018 kl. 08.00-10.00
Sted: Esther Møllers Vej 1, opgang 11, 5. sal, lokale 5.102
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