Udvikling af den palliative indsats i Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus
Nr. 4 – Juni 2008
Et aktionsforskningsprojekt

Genoplivning

I dagafsnit arbejdes med implementering af anbefa-
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at genoplive projektet med en kort status over realise-

med myelomatose, lavmaligne lymfomer og kroniske
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leukæmier. Der påtænkes at give patienter (og pårø-

ringsfasen afsluttes medio 2009. Til din orientering er
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fra dagafsnit. Formålet med samtalen er både at støtte

se for Projekt Lindrende Indsats og 2) Statusrapport,

patienten i at leve med en uhelbredelig sygdom og

som beskriver den nuværende status for den lindrende

afklare evt. yderligere behov for hjælp og støtte. Der

indsats i Hæmatologisk Afdeling med 12 anbefalinger

er nedsat en arbejdsgruppe bestående af sygeplejer-

af potentielle udviklingsområder. Rapporterne kan fås

sker fra dagafsnit (Anne Mette Skals, Lillian Momme,

ved henvendelse til medlemmer af Fagligt Forum (se

Susanne Zakariasen, Jette Torp, Conny Lyngholm, en

nederst).

læge (Inge Helleberg) og projektleder (Karen Marie

ling 4 i statusrapporten: ”Fokus på samtalen - at byg-

Dalgaard). Arbejdsgruppen genoptager arbejdet sna-

Realiserede tiltag
Der er udarbejdet kliniske retningslinjer for gennemførelse af opfølgningssamtale for efterladte pårørende
med opstart 1. april 2008. I forbindelse med dødsfald i
afdelingen tilbydes patientens pårørende en opfølgende telefonsamtale efter ca. 4 uger med en sygeplejerske eller læge fra afdelingen alt efter pårørendes ønsker og behov. For nærmere information kontakt sygeplejerske, Ellen Riis, Gerda Mikkelsen eller Anette Bach
7 Vest.

Igangværende tiltag
I 7 Vest blev der fra 1. april iværksat tiltag, som har
fokus på implementering af anbefaling 1 i statusrapporten: ”At identificere og tydeliggøre overgange i
uhelbredelige sygdomsforløb.” Konkret sker det ved
diskussion af 1-2 patientforløb på tværfaglige konferencer x 1/uge: Team 1 onsdage, Team 2 torsdage
- kl. 12.15 – 12.45. Disse konferencer forventes opstartet igen i uge 26 (25. og 26. juni). Som et led i
dette tiltag indføres et nyt fælles journalsystem ”Palliationsmappen” for læge - og sygeplejepersonale til an-

rest.
Kompetenceudvikling er en løbende proces i projektet. Karen Marie er fortsat til stede i 7 vest onsdage
mhp. at forbedre den lindrende indsats i konkrete patientforløb og imødekomme personalets behov for sparring og rådgivning. Fagligt Forum udgør indtil videre
afdelingens Kompetencegruppe i palliation. Sygeplejersker fra Fagligt Forum har deltaget i relevante
kurser, teamdage, kongresser m.v. Georg Thorsell er
i gang med den Nordiske Specialistuddannelse i Palliation. I januar/februar deltog seks sygeplejersker fra
Hæmatologisk Afdeling i ugekurset: Den palliative
indsats i Region Nordjylland.

Kommende tiltag
Afholdelse af to-dages kursus i palliation for sygeplejepersonale og læger, henholdsvis 18. og 19. september og 9. og 10. oktober 2008. Kurset er indbygget i tjenestetidsplanlægningen. Kurset er under
planlægning. Fokus vil være symptomlindring, tværfaglige samarbejdspartnere, kommunikation, den svære samtale. Endeligt program udkommer i august.

vendelse hos terminalt syge patienter.
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Kommende tiltag opstart ultimo 2008: 1) Kompetenceudvikling ift. den svære samtale 2) Øget inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere – fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver og præst - i afdelingens lindrende indsats.
Hilsen Fagligt Forum
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Fagligt Forum består af
Projektleder Karen Marie Dalgaard
Afdelingslæge Georg Thorsell
Sygeplejeske Ellen Riis, 7 Vest
Sygeplejerske Gerda Mikkelsen, 7 Vest
Sygeplejerske Anne Mette Skals, 2 Øst
Ledende projektsygeplejerske Lene Lundby, KFE

To dages kursus i palliation
Der afholdes to-dages kursus i palliation for sygeplejepersonale og læger, henholdsvis
18. og 19. september 2008 og 9. og 10. oktober 2008
Emner
symptomlindring
tværfaglige samarbejdspartnere
kommunikation
den svære samtale
Endeligt program udkommer i august
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