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Jeg er blevet bedt om…

• …at give et grundlag for diskussion af…

• …idéer til implementering af  DMCG-PAL’s • …idéer til implementering af  DMCG-PAL’s 

anbefalinger til kompetencer for social- og 

sundhedsassistenter.



Den palliative indsats set i 

FOA’s perspektiv

• Det palliative område vil vokse i fremtiden

• Afsat 138 mio. i perioden 2011-214 til 

udvikling af  indsatsen i kommuner og 

regionerregioner

– Flere lever længere

– Flere ældre

– Flere diagnosticeres og sættes i behandling

– Flere kronikere

– Flere brug for palliativ indsats i kommunerne



FOA i front

• WHO og sundhedsstyrelsens definition

– Fremme livskvalitet

– Forebygge og lindre lidelse 

– Lidelse af fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig 

karakter

• FOAs plejegrupper er frontmedarbejdere

• Møder borgere og patienter f2f  



Kompetencekrav til FOAs 

frontmedarbejdere

• Der stilles kompetencekrav til 

frontmedarbejderen

– Social- og sundhedsassistenten

• Det hilses velkomment af  FOA

• God beskrivelse af  DMCG-PAL i f  t 

kompetencekrav til social- og 

sundhedsassistenter og bud på 

implementering



Hvad har FOA gjort? 

Grunduddannelse

• Fundamentet for solide kompetencer 

begynder i grunduddannelsen

• Ny bekendtgørelse og uddannelsesordning 

for social- og sundhedsuddannelsen (1. januar 2013)

– Palliation og palliativ pleje er nu skrevet ind i

• Område fagene (med teoretiske mål)

• Valgfrit speciale fag (med teoretiske mål)

• Praktik mål



Hvad har FOA gjort?

Grunduddannelse

• Målene i uddannelsen er udarbejdet af  

parterne (PASS – det faglige udvalg)

– FOA

– KL– KL

– Danske regioner

• Skolerne skal leve op til 

uddannelsesordningens ordlyd

• Skolerne er hørt i processen



Hvad har FOA gjort?

Efter-, videreuddannelse

• 3 AMU uddannelser med mål, som er rettet 

mod det palliative område….

• ….revideres nu med afsæt i DMCG-PAL’s 

anbefalinger

• Gjort i EPOS-samarbejde (parterne)



Hvad har FOA gjort?

Efter-, videreuddannelse

• KUA-forløb

– Længere forløb, forskellig varighed (op til 40 dage)

– Opbygget af AMU-uddannelser

Basis og fagmodul (alvorligt syge og palliation)– Basis og fagmodul (alvorligt syge og palliation)

• Akademiuddannelse i sundhedspraksis

– Videregående uddannelse

– Svarer til 1 årsværk

– Egen praksis nuanceres med teori



Hvad har FOA ellers gjort

• Palliation har været fagligt tema to gange i 

vores fagblad for social- og 

sundhedssektorens medlemmer

• Iværksættelse af  

kompetenceudviklingsprojekter

– Personalepolitiske projekter (OK-projekter)

– Forhandles med KL og Danske regioner



Et frækt spørgsmål

• Hvad anbefaler arbejdsgruppen til social- og 

sundhedshjælperes kompetenceudvikling 

inden for den basale palliative indsats?inden for den basale palliative indsats?

– Palliation er også skrevet ind i den reviderede 

social- og sundhedsuddannelse (trin 1)



Et andet frækt spørgsmål

• Kunne DMCG-PAL fokusere en 

palliationsindsats rettet mod fx

– Den psykiatriske borger/patient

– Borgere/patienter med anden etnisk oprindelse 

end dansk

– Børn

– ????



Tak for ordet


