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Tidl. læge Sct. Lukas Hospice (2004)

Gode gamle dage

Nye tider-Paradigmeskifte

Almen praksis og cancer i tal
• Nye kræfttilfælde: ca. 35.000 per år (10 per læge)
• Lever med kræft: 268.000 sv. 5% af danskerne (80 læge)
• Kræftdød: 15.300 per år (4 per læge)
• Overlevelsen forbedres, vi bliver ældre-> flere og flere cancer-pt.

Hvor ønsker patienterne at dø ?
 De fleste ønsker at dø i eget hjem. (70%)
 22 % opnår det

 Et besøg ved egen læge øger chancen
 Et flertal ser den praktiserende læge som den ideelle
tovholder
Population-based study of place of death of patients with cancer Neergaard et al, Br J Gen Pract 2009
Brogaard T et al. Who is key worker in palliative home care? Views of families and primary care professionals. Scan J Prim Health Care. 2011
Preference for place-of-death among terminally ill cancer patients in Denmark, Neergaard et al, Scan J Caring Sciences. Mar 2011


Ref: Population-based study of place of death of patients with cancer: Implications for GPs. Aabom et al, Br J Gen Pract 2005.



Associations between home-death and general practitioner involvement in palliative care. Neergaard et al, Br J Gen Pract 2009

Hvad gør de i udlandet?

Journal of Clinical Oncology 2010; 28:2267-73. Danske tal for 2005 (seneste) fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
29 Hospice er inkluderet under plejehjem i Sundhedsstyrelsens opgørelse.

Forudse, forbered, forebyg

Hvad gør de andre steder i Danmark?
• Region Midt:
• Ringer ofte til egen læge hvis henvisningen er fra hospitals afdeling eller ambulatorium

• Hvis pt. er indlagt ringer, de hvis de af henvisningen får indtryk af at el. kan løfte opgaven evt med rådgivning
fra dem
• Samarbejder tæt med egen læge for at sikre bedste forløb for pt.
• Megen telefonrådgivning af praktiserende læger
• Gennem årene er samarbejdet blevet bedre og vi beskyldes ikke længere for at ”stjæle” patienterne

• Region Syd:
• Egen læge altid involveret medmindre indlysende at pt hører til i en hospitals- eller palliativ- seng

Region Sjællands aftale om palliativ indsats
Tværsektoriel kompetenceudvikling; fokus på løft af basale niveau (standard pakker af
undervisning)
Strukturering af den basale indsats i kommunerne
struktureret samtale med behovsvurdering og forventnings-afstemning ved sygeplejerske.
Telefonvagtordning med døgndækning
Besøg af sygeplejerske samme dag/senest næste formiddag efter pt udskrives fra sygehus.(undgå
uønskede indlæggelser)
Løbende behovsvurdering og tæt dialog med egen læge
Ensrettede vejledninger og retningslinier (baseret på SHS anbefalinger for den palliative indsats,
DSAM´s vejledning, DMCG-PAL)
Palliativ socialrådgivning i kommunen
Inddragelse af patientforeninger hvor det er relevant
Patientinformation til borgere med palliative behov (ligger på soft-portalen)

Holdninger til samarbejde i region H
• ”Praktiserende læger har ikke forstand på palliation og vil helst være fri for terminal
behandling. De har rigeligt travlt og er ikke til at få fat i og der er ingen mening i
samarbejde.”
• ” Vi i Hjemmehospice tager over når en patient tilknyttes, men vi vil gerne samarbejde
med de praktiserende læger, så de tager sig af akutte sygebesøg, pt´s kroniske
sygdomme, recepter på medicin og hjælper os med at bestille blodprøver”
• ”De praktiserende læger er almindeligvis meget positive og vil gerne tage sig af deres
terminale patienter og erfaringen er at de praktiserende læger vi arbejder sammen med
bliver bedre og bedre og tør mere og mere. Vi inddrager så vidt mulig altid el.og vurderes
det at egen læge kan køre forløbet helt eller delvis kontaktes denne og der laves en plan
og kommunikeres efterfølgende tæt. Vi ser det som vores opgave at være med til at løfte
basisniveauet både blandt praktiserende læger og hjemmesygeplejersker”

Barrierer for samarbejde
•
•
•
•
•

•
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•

•

Vekslende faglighed og interesse blandt de praktiserende læger
De palliative teams bange for merarbejde i form af rådgivning/shared care
I dag er der ikke aftalt DRG takst for specialistvejledning af det basale niveau.
Der er for få uddannede læger i specialiseret palliation
De praktiserende læger er bange for merarbejde. Der bliver færre og færre praktiserende
læger og de får flere og flere opgaver (loft over omsætning)
Der er uens uddannelsesniveau i alle sektorer
Hospitalslægerne uden for de palliative enheder har meget lidt kendskab til palliation og
hvad almen praksis kan tilbyde. Ikke fast aftale for overlevering ved sektorskifte
Der er generelt for dårligt kendskab til palliative tilbud på tværs af faggrupper, afdelinger,
plejecentre og sektorer.
Distrikter for specialiseret palliations hjemmehospicetilbud upraktiske

Er praktiserende læger dårlige til palliation?
Mangler de interesse?
Spørgeundersøgelse Praktiserende læger (praktiserende læge T.Gorlen)

2015:Udsendt til alle praktiserende læger i Region H.
N=1022
Svar efter 1 rykker: 294 (29%)
2010: Alle læger i København og Frederiksberg – svarprocent 61

Hvad har vi gjort 2010-2015?
• Bred undervisningsindsats – lægedage, store praksisdag, temadage
for kommende praktiserende læger, DGE grupper mm.
• Fokus på det praktiske – hands on undervisning – ”dette kan du godt”

• Ny DSAM vejledning i Palliation
• §2 aftale i reg. H. Terminal Ydelse nov 2014

Hvor fortrolig er du med at være den lægelige
ansvarlige for det terminale forløb?
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Hvor fortrolig er du med subkutan
administration af medicin?
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God grund til optimisme
App!!!

http://vejledninger.dsam.dk/palliation

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/informatio
n-til-praksis/hovedstaden/uddannelse/systematiskefteruddannelse/onkologi-palliation

Arbejde med Shared Care i SFR
• Definitioner – (fra region Sj.)
• Shared Care = et samarbejde mellem den praktiserende læge, kommune
og specialiseret palliativt niveau om en klar opgave og ansvarsfordeling i
forbindelse med behandling af patienter henvist til specialiseret ambulant
palliativ behandling.
• (omfatter også samarbejde i form af specialiseret palliations-rådgivning af
det basale niveau)
• Specialiseret tilbud/indsats: Der er behov for en specialiseret palliativ
indsats, når man på det basale niveau vurderer, at den indsats, der kræves
for, at patienten kan opnå størst mulig livskvalitet og lindring, er kompleks
og ikke kan varetages på det basale niveau alene

Områder med uafklaret arbejdsgang
• Ansvar efter kl. 16 og i weekenden
• Akut opståede situationer: infektioner mm
• Receptfornyelser
• Journalføring angående livsforlængende behandling/ genoplivning
• Comorbiditet
• Håndtering af henvisninger. Skal egen læge kontaktes?

Målet: At sikre bedst mulig og koordineret palliativ
behandling for alle pt i reg.H og at undgå unødige indlæggelser
Videre arbejde i SFR. Skal der forfattes en aftale som i reg. Sj.?
Temadag om Shared Care?
Studiebesøg til Holland?
Politisk i Danmark : Ændring af DRG takster for spec. palliation?
Ændring af distrikter for hjemmehospice?
En fornuftig overenskomst for Almen praksis?

Shared care er fremtiden !

Formål – shared care
At patienter med livstruende sygdom i Region Hovedstaden fra
diagnosetidspunktet tilbydes ensartet udredning af palliative behov
samt en individualiseret behandling.

At sikre koordineret palliativ behandling uanset hvor pt befinder sig og
at undgå unødige indlæggelser

Praktisk (forslag)
• Indlagte patienter med basale palliative behov: symptombehandles på det afsnit patienten er indlagt. Ved
udskrivelse kontaktes patientens praktiserende læge direkte for at aftale, hvordan fremtidigt samarbejde og
ansvarsfordeling skal foregå. Tilsvarende gøres vedr. samarbejde med hjemmesygeplejersker og eventuelle
plejecentre.
• Når en specialiseret palliativ enhed modtager henvisning fra en anden hospitalsafdeling, kontaktes
patientens praktiserende læge direkte for at aftale, hvordan fremtidigt samarbejde og ansvarsfordeling skal
foregå. Der tages stilling til om patienten kan følges af basal niveau alene eller om det specialiserede team
skal tilknyttes.

• Patienter med oplagt specialiserede behov henvises direkte til et specialiseret tilbud og/eller indlæggelse
og forløbsbeskrivelsen for henvisning til specialiseret palliation følges
• Ved udskrivelse af patienter fra spec. palliation, etableres kontakt til patientens/borgerens praktiserende
læge med henblik på etablering af et samarbejde og ansvarsfordeling omkring patienten/borgeren.

Hvis /når jeg skal dø
• For hospitalsvæsenet er døden den ultimative fallit
• På hospitalet er succeskriteriet at helbrede
• Kæmpe pres på personalet: ”Der må da kunne gøres noget”

• Livssamtalen (ikke den svære samtale) ACP- samtale
• Et liv helt frem til døden

