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Til relevante faglige selskaber samt sammenslutninger sendt via DMCG-PAL’s bestyrelse
Vedrørende palliative kompetencer-et tilbud
I Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for den palliative indsats i Danmark er der i kapitel 4 – Uddannelse og
kompetenceudvikling følgende anbefalinger:
•
•
•
•

”Kompetencerne inden for det palliative område kan beskrives på tre niveauer: basalt, udvidet, og specialiseret, og det bør
for relevante uddannelser beskrives, hvilke kompetencer der kræves på de tre niveauer
Inden 2013 bør der undervises på relevante grunduddannelser (som minimum på de sundhedsfaglige uddannelser) i
palliative begreber og kompetencer
Kompetencerne indenfor det palliative område indarbejdes i alle relevante grunduddannelser
Det er en lokal ledelsesmæssig opgave at sikre relevante kompetencer hos medarbejderne, hvorfor der bør være planer
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for kompetenceudviklingen for relevant personale på det palliative område.”

I DMCG-PAL regi har arbejdet med at beskrive faglige kompetencer for relevante faggrupper i det palliative
felt, været i gang fra efteråret 2010. Den vedhæftede artikel ”Redskaber i kompetencebaseret curriculumtræning i Danmark – En indføring i DMCG-PAL’s uddannelsesarbejde”, beskriver hensigten og ambitionen
med DMCG-PAL-uddannelsesarbejdet.
En koordinationsgruppe og fem monofaglige arbejdsgrupper, vil inden udgangen af 2012 færdiggøre
beskrivelse af palliative kompetencer for hovedsagelig sygeplejersker der arbejder med palliativ indsats på
henholdsvis det basale- og specialiseret niveau. Et forslag til uddannelsesplan i sygeplejerskernes
grunduddannelse udarbejdes i samarbejde med undervisere fra uddannelsesinstitutionerne og forventes
færdigt i 2012.
Koordinationsgruppen under DMCG-PAL uddannelse, har under et møde den 9. januar 2012 besluttet, at
rette henvendelse til de faglige selskaber og sammenslutninger for at oplyse om status i forhold til de
faggrupper, der ikke er kommet i gang med at beskrive, hvilke kompetencer der kræves på de tre niveauer.
Det er ikke lykkedes at finde tilstrækkelig opbakning til, at kunne gennemføre arbejdet for læger,
socialrådgivere, fysioterapeuter og psykologer.
Derfor tilbyder koordinationsgruppen, i begrænset omfang, at stille sig til rådighed, i forhold til præsentation
af curriculum-model og vejledning i forhold til udarbejdelse af kompetencebeskrivelser.
Vi håber, at dette brev vil skabe interesse for, at videreudvikle vores arbejde mellem de faglige
selskaber/uddannelsesinstitutioner og DMCG-PAL’s koordinationsgruppe med henblik på at få beskrevet
kompetencerne inden for det palliative område.
På vegne af koordinationsgruppen for uddannelse under DMCG-PAL
Jorit Tellervo og Marianne Mose Bentzen
Interesserede kan henvende sig til formanden Marianne Mose Bentzen, mabe@sanktlukas.dk
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http://www.sst.dk/publ/Publ2011/SYB/Palliation/PalliativeIndsats_anbef.pdf
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