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Hvad vil vi tale om? 
 
 
 
• Kort beskrivelse af hvor møder vi borgere med palliative 

behov i Senior- og Socialforvaltningen, Kolding  
 

• Beskrivelse af vores specialisering af palliation  
 

• Overblik over palliative indsatser 
 

• Indsigter fra borgere  
 
• Fælles udfordring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SENIOROMRÅDET 

• 550 plejecenter-
beboere  
(13 plejecentre) 

• 2.600 hjemmehjælps-
modtagere 

• 2.400 sygepleje-
modtagere (mange 
heraf også hjemme-
hjælpsmodtagere) 

• 1.408 ansatte 

HANDICAPOMRÅDET 

• Børnehandicap  
– 411 borgere 

• Voksenhandicap  
– 1.088 borgere 

• 19 institutioner  

• 811 ansatte 

 

SOCIALOMRÅDET 

• Børn- og Unge-
området  
– 985 borgere 

• Psykiatri- og 
Misbrugsområdet  
– 999 borgere 

• 10 institutioner 

• 536 ansatte 

 

 

SUNDHEDSOMRÅDET 

• Sundhed og træning 
 – 7079 borgere 

• Døgnrehabilitering 
Kolding (Låsbyhøj)  
– 165 borgere 

• Vederlagsfri 
fysioterapi  
– 1034 

• 226 ansatte 

 

 

SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN 



 

Kompetencer i den palliative indsats i Kolding Kommune  

3 sygeplejersker med specialfunktion i 
palliation til borgere i eget hjem – uanset 
diagnose 
 
2 sygeplejersker med specialfunktion i KOL 
til borgere i eget hjem 
 
1 sygeplejerske med specialfunktion i 
palliation til borgere på plejecentre – 
uanset diagnose 
 
2 sygeplejersker  med specialfunktion i 
rehabilitering til borgere med 
kræftsygdom, der kommer i 
Sundhedscenteret Kolding 

Specialisering 
 



 

Palliative indsatser i Kolding Kommune  

Alle borgere med 
livstruende sygdom og 
deres pårørende  

Rehabilitering og palliativ indsatser Livet efter dødsfald 

Sundheds og servicelovsydelser 

Træning 
individuelt 

Træning  
hold 

Kost-vejledning 
 

Familie samtale 
 

Pårørende 
samtaler 

Individuelt 
/gruppe 

 

Borger 
samtaler 

Individuelt 
/gruppe 

 

Hjælp til 
rygestop 

Sorg 
Støtte  

individuelt 

Gruppe 
samtale 

Gruppeundervisning:  
”Lær at tackle angst og 

depression” 

Gruppeundervisning:  
”Lær at tackle hverdagen som 

pårørende” 
 

Opstarts og 
opfølgningsbesøg hos 
borgere med terminal 

erklæring. 
 



INDSIGTER 



BORGEROPLEVELSER

HVEM ER HVEM? 

Egen læge 
Behandlende afdeling 

Sundhedscenteret i Kolding 

Sygeplejersker med 
specialfunktion i palliation 

Åben indlæggelse 

Hjemmesygepleje 

Hjemmehjælp 

Palliative team  

Hvem tager sig af dem vi 

ikke kender? 



”Det skema svarede jeg også på i 

sidste uge”                                     Borger 

  

 

”Vi mangler et overblik, hvem har 

ansvar / overblik over vores forløb, så 

længe vi var i aktiv behandling, var 

der en plan….men nu?”  

     Pårørende 

  

”Egen læge har jo slet ikke været med 

i forløbet, så hvordan skal han kunne 

koordinere det” 
Pårørende 



Fælles udfordring 
Koordination af 
palliative forløb 



TAK 


