
Test af obstipationspakken 
 
LKT-Palliation 



 
 
• Testen er udført på KamillianerGaardens Hospice af 

plejepersonaler med udviklingsleder som tovholder. 
 

• Testen er udført i perioden fra 29/6 – 11/8 2017 
 

• Alle indlagte i perioden = 21 patienter er inkluderet i 
testen.  

• 12 har udfyldt 1. EORTC skema  
• 2 af dem har scoret 3 eller 4 på obstipation   
• 1 har udfyldt 2. EORTC skema  

Hvordan er testen udført 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Mange af de indlagte på KamillianerGaardens Hospice har været tilknyttet Det Palliative Team og har derfor allerede inden indlæggelsen modtaget specialiseret palliativ indsats. 57,1 % har udfyldt EORTC 1



 
• DMCG-PAL’s  retningslinje omhandler kun farmakologisk 

behandling, så der er ingen anbefalinger til  
nonfarmakologisk behandling. 

 
• Vi har udarbejdet en pixi udgave af  den lokale kliniske 

retningslinje, med de elementer der skal til, for at pakken 
er opfyldt. 
 

• Vi har skrevet patienter og evt. pårørende i informations 
delen – afføring er privat og de patienter, der er inkluderet 
er kognitivt velfungerende. 

 

Erfaringer med det kliniske indhold i 
pakken 



 
 
 

• Øget opmærksomhed på EORTC-skemaer og patienternes 
rapportering af deres gener. 
 

• Testperioden har medvirket til at få implementeret en 
revideret lokal klinisk retningslinje om obstipation. 
 

Gevinster 



 
 
 

• Registrering - vi er lidt heldige, at vi stadig har 
håndskrevne sygeplejejournaler – det er let, at lægge et ark 
ind og tage det ud efter 2. EORTC. 
 

• Det tager altid tid at ændre rutiner, og det tager lang tid 
inden hele plejepersonalet er med på nye opgaver. 

 

Udfordringer 



 
 
• Der skal være en tovholder, der styrer og følger processen 

tæt – hyppige journalaudit. 
 

• Daglig opmærksomhed på pakken. 
 

• Udarbejd en pixi udgave af, hvilke laksantia der skal 
overvejes og hvilke non-farmakologiske tiltag der som 
minimum skal overvejes/udføres inden pakken er opfyldt. 
 
 
 
 

Gode råd 
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