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1. Diskussion af svar 
fra ’rundspørge om 
krav til SPI er 
opfyldt’.  

 

I Dansk Palliativ Database er der – som varslet i Årsrapport for 2019 - 
i marts 2021 foretaget en rundspørge til ledelserne på hospice og 
palliative teams i Danmark for at undersøge, om enhederne i 2020 
havde en praksis, der gjorde at patienter blev set af en læge ved 
start af specialiseret palliativ indsats. I undersøgelsen spurgte 
man: ’har jeres enhed i 2020 sikret, at alle patienter blev set af en af 
jeres læger indenfor det første døgn fra modtagelsen?’. En 
modtagelse kan enten være indlæggelse, første besøg i 
ambulatoriet, første hjemmebesøg eller et tilsyn på en ikke-palliativ 
hospitalsafdeling.  
 
Rundspørgens svar blev diskuteret af bestyrelsen. Langt de fleste 
enheder opfyldte kravet om, at en af enhedens læger så patienterne 
indenfor et døgn fra modtagelsen. Et team i region Nordjylland 
opfyldte dog ikke kravet grundet lægemangel i 2020 og et andet 
team i region Nordjylland afventes der endeligt svar fra. På nogle 
hospicer i region Midtjylland var der desuden tvivl, om hvorvidt de 
opfyldte kravet om at patienten blev set af en læge indenfor det 
første døgn fra modtagelsen. Efter at have gennemgået hospicernes 



svar grundigt og have fået dem uddybet af mødedeltagere stod det 
dog klart, at alle hospicer i region Midtjylland opfyldte kravet.  
Desuden viste rundspørgen, at det på et hospice i Region 
Hovedstaden ofte er en sygeplejerske (uden læge), der tager på 
første hjemmebesøg. Hospicet vil indgå i årsrapporten fra 2020, men 
dette vil blive kommenteret i årsrapporten. Hvad angår indlæggelser 
på hospicet bliver alle patienter set af læge første dag. 
 
Bestyrelsen vil færdiggøre den præcise formulering, der skal indgå i 
årsrapporten i en mailkorrespondance.  
 
 
Den aktuelle rundspørge er foranlediget af, at specialiseret palliativ 
indsats er defineret som tværfaglig. Det er nødvendigt, men ikke 
tilstrækkeligt, at den omfatter læger og sygeplejersker. Bestyrelsen 
drøftede derfor, at det fremover kunne være relevant, at det belyses 
i årsrapporten, enten ud fra data fra en undersøgelse foretaget af 
databasens sekretariat eller ud fra REPHA’s undersøgelser, hvordan, 
den tværfaglige normering er på de danske specialiserede palliative 
enheder. Dette fordi den tværfaglige bredde i normeringen anføres 
at være under pres. 
 
Til sidst nævnes det, at man i KMS-skemaet bør se på ’dato for start 
af palliativ indsats’, som nu er formuleret således: 
 
’Dato for start af palliativ indsats: _____________  
Start af palliativ indsats er den første fysiske kontakt, hvor der tages stilling 

til og evt. indledes behandling, dvs. et visitationsbesøg tæller ikke med, med 

mindre det foretages af en læge, der ikke kun visiterer, men også tager 

stilling til palliativ behandling’   
 
Det blev foreslået, at man kan indsætte et supplerende spørgsmål, 
der kan formuleres fx ’Blev patienten set af en læge indenfor et døgn 
fra modtagelsen?’.  
Spørgsmålet vil overflødiggøre den årlige rundspørge om, hvorvidt 
enheden sørger for, at deres patienter ses af en læge indenfor et 
døgn fra modtagelsen. Alternativt kan man ændre den forklarende 
tekst i kursiv under spørgsmålet om dato for start af palliativ indsats, 
så det er helt klart, at lægen skal se patienten indenfor et døgn før 
der er tale om start af palliativ indsats. Dette alternativ vil dog ikke 
overflødiggøre den årlige rundspørge. 

 
 


