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Sidstehjælpskursus

1) Døden er en del af livet

2) Rammer og ønsker for livets afslutning

3) Hvad er palliation?

4) At tage afsked med livet
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Viden om 
palliation og tidlig 

forståelse af 
behov Basal palliation

Specialiseret 
palliativt team på 

sygehus/ 
udkørende team 

Specialiseret 
palliativ afdeling 

på 
sygehus/Hospice

Hurtig 
erkendelse af

faresignaler og 
alarmering

Tidlig hjerte-
lunge-redning 

(HLR)

Tidlig 
defibrillering

Medicinsk
efterbehandling

Palliation som folkeoplysning

Chain of Palliative Care – Kæden, der sikrer palliativ indsats

Chain of Survival – Kæden, der redder liv 
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Sidstehjælp – et internationalt samarbejde

• 6 lande - fælles undervisningsmateriale

• Ca. 40 uddannede instruktører 

• Ca. 600 kursister; aftenskoler, kulturhuse, kirker, 
biblioteker, foreninger

• Forskning - artikler i fagblade

• Præsentationer på internationale konferencer

• Udvikling af materiale for børn og unge 
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Temadag om etik
6. Marts 2018

”Hvad gør vi hos os, når patienten er døende?

Praktiserende læge Klaus Østergaard-Nielsen
Lægerne Vedelsgade 1, 1 sal. 7100 Vejle.



Almen praksis rolle!
Lidt data fra ”Momentum”, KL nyhedsbrev
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Hvor ønsker vi at dø?

• Hjemme

• Talrige undersøgelser  viser at vi ønsker 
at dø hjemme – for cancerpatienter er 
tallet 70 – 80 %.

• Befolkningen generelt mere end 90%



Almen praksis rolle…

• Derfor – hvis vi skal opfylde befolkningens 
ønske om at dø i hjemmet, skal vi 
opprioriterer primær sektorens muligheder for 
at gøre dette muligt.

• Befolkningen bliver ældre – senge på sygehuse 
færre.



Hvad gør vi i vores praksis.

• Afklare patientens ønsker ”i god tid” 
• Tage den ”nødvendige samtale – samtale om 

livets afslutning”
• Giv den dødende OG familien tryghed.
• Koordinerer med hjemmepleje, palliative 

team, sygehuset.
• Sørge for tæt kontakt – evt give sit mobil 

telefon nummer til familie/hjemmeplejen.



• Hjemmebesøg med passende intervaller.
• Seponerer ”unødvendig medicin”
• Ordinerer ”tryghedskasse”
• Undgå ”panik” og uhensigtsmæssige 

indlæggelser umiddelbart inden døden 
indtræder – her sikre gode nedskrevne aftaler 
der kan læses af vagtlæger, 
hjemmesygeplejersker i nattevagt osv.



Konklusion!

• Primærsektoren utrolig vigtig når borgerne 
skal dø i eget hjem.

• Opgaven bliver større i fremtiden - og det er 
godt set i lyset af befolkningens ønsker.

• Vigtigste opgave er at skabe tryghed.
• Tryghed for patienten og dennes pårørende.
• Tryghed for fagpersonerne – hjemmeplejen, 

vagtlæger, palliativt team og egen læge.



Hvad gør vi hos os når patienten 
er døende

Dialyseafdelingen
Kolding Sygehus

Ovl. Kjeld Erik Otte



Terminal nyreinsufficiens

• Transplantation
• Dialyse 
• MMU - Maksimal Medicinsk Uræmibehandling



Nyrekursus

• Creat. Cl. < 30 ml/min.
• 6 sessioner af 4 timer.
• Hvordan man lever med nyresygdom.
• Hvilken behandling man kan få.



MMU

• Behandling uden dialyse eller transplantation
• Man har som patient ret til at fravælge 

behandling.
• Kan vælges før terminal nyresvigt.
• Kan vælges under dialysebehandling.
• Den skrøbelige patient, der nærmer sig livets 

afslutning.



Valg af MMU

• Fortsat kontrol
• Kontaktsygeplejerske og kontaktlæge tager 

stadig hånd om dig og din behandling.
• Den medicinske behandling opretholdes og 

justeres i forhold til dine symptomer.
• Vi vil hele tiden hjælpe med lindring, støtte og 

opbakning.
• På et tidspunkt vil du dø af det.



MMU

• En planlagt, holistisk patientcentreret 
behandling af patienter med terminal 
nyresvigt.



MMU

• Aktiv konservativ strategi.
• Mange elementer til fælles med palliativ 

behandling – ikke forbeholdt døende 
patienter.

• Lever ofte lige så længe.
• Færre invasive procedurer og indlæggelser.
• Pris for dialyse: Nedsat livskvalitet.



Valg når døden nærmer sig

• Hjemme
• Hospice
• Sygehusafdeling



Case

• 80 årig mand, arkitekt, rask ægtefælle, 3 børn, 
5 børnebørn, 1 oldebarn.

• Nyresvigt på baggrund af hypertension.
• Mangeårigt forløb, de sidste 4 år i 

hæmodialyse.



Afslutter behandlingen

• Opereret for cancer recti for 13 år siden.
• Frisk blod i stomien.
• Pus i rectumstumpen.
• Organkirurgerne tilbyder udredning.
• Orker ikke et nyt forløb.



Forløb

• Familien støtter op om beslutningen.
• Dialysen afsluttes.
• Enestue på sengeafdelingen.
• Ægtefælle/datter medindlægges.



Citater fra journalen

• Som vanligt godt humør, friske bemærkninger, 
afklaret med sin situation.

• Yderst veltilpas, strålede som en sol, da han 
spiste nye danske kartofler (april) med sin 
familie.

• Familien kommer med østers til frokost, meget 
glad i dag.

• Har i dag fået østers og champagne. 



Journalcitater cont.

• Spørger om han skal dø i dag.
• Glæder sig til kaviar som familien kommer 

med i dag.
• Kræfterne svinder, hjælp til forflytninger.
• Smertedækket med oxynorm x 4 dagl.
• Sover stille ind.



Dialyse for at leve

Ikke leve for at dialysere



Sundhedsstyrelsens modelkommuneprojekt En værdig død

 Baggrund

- SST anbefaler tættere samarbejde mlm. specialiseret pal. niveau og basale
- Lokale erfaringer med variation i forløb, bidrage til at udjævne forskelle

 Fire kommuner deltager – Århus, Svendborg, Roskilde og Varde 2015 – 2018

”styrke den basale palliation så alvorligt syge borgere, 
som ønsker at dø hjemme, får mulighed for dette under hensyn til
borgerens livskvalitet, patientsikkerhed og med høj faglig kvalitet”

 Målgruppe, primær (borger med livstruende sygdom og pårørende) og sekundær



Hvad vil vi gerne opnå - delmål nedsat af SST

 Tidlig indsats og afklaring af borgerens og pårørendes ønsker for sted at dø

Overraskelsesspørgsmålet: 

”Vil du blive overrasket, hvis denne patient dør inden for de næste 6-12 

måneder?”

 Afprøvning af redskaber til behovsvurdering (EORTC)

 Sammenhængende og koordinerede forløb (hjemmebesøg med egen læge)

 Kompetenceudvikling blandt sundhedspersonale



Tid efter 
dødsfald



 Terminologi

 Samarbejdet med specialiseret niveau, tættere

 Større nuancering i tilgangen

 Interessen for de palliative forløb er steget

 Spl henvender sig i stigende grad til egen læge

 Kompetenceudvikling gjort en forskel

Vores succeser ……

Vores udfordringer……

 At nå ud til alle faggrupper i kommunen 

 Lav inklusionsrate, EORTC, nye metoder tager tid

 Konkurrerende projekter
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