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Sygehusene: spørgeskema-undersøgelse 

32 sygehusledelser 
(SL) 

410 afdelingsledelser 
(AL) 

?????? personalet 

Det 
specialiserede 

niveau for 
palliation 



6 temaer for spørgsmålene til den palliative indsats 
på afdelingen 

 

– Involvering i palliation 

 

– Rammer  

 

– Overordnet praksis 

 

– Daglig praksis 

 

– Indsatsen omkring døende patienter 

 

– Registrering/administration 

 

afdelingsledelserne 

(omfang og/eller begrænsninger i vid forstand) 
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akut afd 19 16 84 14 88 8 57

anæstesi 38 31 82 28 90 25 89

børn 16 14 88 11 79 10 91

diverse 36 27 75 14 52 10 71

kirurgi 126 95 75 80 84 73 91

maligne 19 15 79 15 100 15 100

medicin 106 80 75 77 96 74 96

psykiatri 50 40 80 30 75 17 59

alle 410 318 78 269 85 232 87

Afdelingsledelsernes svarprocenter fordelt på afdelingstyper

Palliative patienter og palliativ indsats på sygehusafdelingerne 
fordelt på afdelingstyper 



Sammenfatning (AL) – omfang og rammer 

 

Afdelingens involvering i palliation 

• 73% af landets sygehusafdelinger (232/318*100), med patientkontakt, kan komme ud for, at 
skulle yde en PI. (De resterende 27% fordeler sig på afdelingstyper, som de 73%) 

  

  

 

Afdelingens overordnede praksis omkring PI 

• Har afdelinger, som yder PI, fokus på palliation? JA: >90% somat. afd NEJ: 76% psyk. afd 

 

• Instrukser/retningslinier    
– 71% symptomlindring  

– 49% palliativ indsats 

– 37% anvender SST retninglinier 

 



Sammenfatning (AL) – omfang og rammer 

 

Afdelingens rammer for at yde en palliativ indsats 

• 67% fandt den palliative indsats passende i forhold til afdelingens specialespecifikke ydelser 

• 26% af de 232 afdelinger havde fået tildelt ekstra ressourcer til den PI 

• 22% fandt at AL var i dialog med SL om afdelingens PI i tilstrækkelig grad 

 

 

 

Afdelingens registrering/administration af PI 

• 57% af afdelingerne registrerede ikke den basale palliative indsats 

• 56% mente ikke, at der var behov for administrative værktøjer, til at registrere indsatsen 



Sammenfatning (AL) – indholdet i den basale PI 

Afdelingens daglige praksis omkring PI 

• Er det sædvane at forholde sig til, om en patient er ”palliativ”?  

  >80% somatiske afd  35% psykiatriske afd 

• Iværksættes en PI, hvis en patient skønnes ”palliativ”? 

  80% somatiske afd  29% psykiatriske afd 

 

• Hvilke andre professionelle kan afd. tilbyde en PI fra?  
– præst 83%, fysioterapeut 73%, socialrådgiver 50%, ergoterapeut 48%, psykolog 42%. 

 

• Henvises palliative patienter til det specialiserede niveau 
– 49% ofte eller indimellem 17% altid 14% sjældent eller aldrig.  

• Mulighed for at kontakte det specialiserede niveau: 
– 7% altid 64% på hverdage. 

 

• Specielle rutiner ved: 
– JA: 49% v udskrivelse til hjemmet 18% ved overflytning til anden afdeling 

  



sygehusledelserne 

5 temaer for spørgsmålene til den palliative indsats 
på sygehuset 

 

– Politik 

 

– Organisering 

 

– Rammer 

 

– Registrering af den basale palliative indsats 

 

– Instrukser/retningslinier 

 



Sammenfatning - sygehusledelser 

• Politik for PI 
 Lidt over halvdelen (61%) svarede, at sygehuset havde en politik for indsatsen,  som for hovedparten 

omfattede både den specialiserede og den basale PI (udstukket indenfor de seneste 3 år) 

  

• Organisering af PI 
 Flertallet (75%) af sygehusene kunne yde PI på både specialiseret og basalt niveau indenfor egen 

organisation.   

 Sygehusledelserne (75%) var i dialog med afdelingsledelserne om den basale PI 

 

• Rammer for den basale PI 
 Vedrørte især kompetenceløft til personalet (75%), i form af tid (2/3). I mindre omfang var der etableret 

fysiske rammer til PI (36%), og 25% havde ansat personale specielt til basal PI. 

 Døende ptt kunne altid (46%) eller ofte (50%) få enestue.  

  

• Registrering af den basale PI 
 Administrative værktøjer til registrering  Ja 36%, Nej 32% , Ved ikke 32%. (Spec. PI: Ja 75%) 

 

• Instrukser/Retningslinier for PI 
 Hovedparten (2/3) havde fælles instrukser /retningslinier på sygehuset for PI. Implementeringen var sat i 

system.  

  


