Chefteamindstilling: En værdig død
Den 28.11.18, Sundhed
Baggrund:
Fra 2019 tilføres nye midler svarende til 3,61 mio. kr. fra Finansloven til ”En værdig død”.
I 2018 fik hjemmeplejen 3,4 mio. kr. til ”en værdig død”, hvilket har givet mulighed for et kvalitetsløft for ca.
250 borgere i varige forløb. Indsatser der øger tilstedeværelse og omsorg for den døende og nærtstående.
Der er ca. 600 årlige dødsfald ved kendte borgere i enkle og sammensatte forløb i sundhedsenhederne,
hvoraf ca. 224 borgere kan få glæde af et kvalitetsløft i den sidste livsfase gennem de nye midler.
•
Lindrende sygepleje til supplerende indsatser, der følger i palliative forløb, f.eks. ekstra personlig pleje, let soignering, lejringsskift, farmakologisk/nonfarmakologisk smertelindring
•
Palliativ samtale for at styrke formidling og tryghed i relationen til borgere og pårørende i
hjemmet, herunder forebygge indlæggelser i den sidste levetid
•
Afsluttende palliativ samtale med nærtstående efter dødsfald, herunder give mulighed for at
hjælpe nærtstående videre og dermed bidrage til at forebygge ensomhed.
Der er en stor del af dødsfaldene, der sker pludseligt og ikke medfører et planlagt palliativt forløb. Midlerne
forventes derfor at kunne række til alle med et behov. Indsatserne udmøntes via standardtider.
Følgende gør sig gældende ift. målgruppen:
Der skal foreligge en terminalerklæring. I akutte tilfælde kan der dispenseres.
Borgere skal være i den terminale fase - jf. DSAM-definition af palliative forløb
Borgeren skal have et omfattende sygeplejebehov - minimum indsatser dag og aften
Der kan være behov for ekstra tryghedsskabende foranstaltninger
Der kan være behov for ekstra støtte til nærtstående i hjemmet
Det er forventningen, at forløbene i gennemsnit har en varighed af 4 uger.
Beslutninger:
•
At midlerne til Lindrende palliativ sygepleje dag og aften samt samtaler tildeles palliative borgere
i enkle og sammensatte forløb tilknyttet sundhedsenhederne efter aktuel budgettildelingsmodel
til sygepleje.
•
At midlerne til Lindrende sygepleje nat tildeles til natsygeplejen svarende til 224 borgere.

Øget tilstedeværelse og nærvær til borgere og nærtstående i de palliative forløb
Ekstra palliative sygeplejeindsatser der kan forebygge behov for akutte indsatser fra Akutteamet
Færre indlæggelser i den sidste levetid
Samtaler under det palliative forløb kan understøtte nærtstående i en svær tid
Afsluttende samtale efter dødsfald giver mulighed for at hjælpe nærtstående videre og dermed
bidrage til at forebygge ensomhed
Opfølgning:
Der pågår et samarbejde i 4. kvartal 2018 mellem Sundhedsfaglig Styregruppe og Styregruppen for økonomi for justering af indsatskataloget for sygepleje, herunder indførelse af standardtider for alle indsatser.
I den forbindelse vil implementeringen af de nye palliative sygeplejeindsatser være mulige at indarbejde.
Palliationsklyngen følger udviklingen i tildeling af de palliative indsatser sammenholdt med borgers øvrige
indsatser og effekten heraf, f.eks. borgers behov for akutte sygeplejeindsatser, indlæggelser i den sidste
levetid, nærtståendes evaluering af forløbet i den afsluttende palliative samtale.
Der udarbejdes specifikke vejledninger efter behov.

Dato

Palliationsklyngen er ansvarlig for at koordinere formidlingen med Kommunikationsafdelingen.
Målgruppen for information er hjemmeboende borgere i AAK, alle ansatte tilknyttet borgerforløb i lokalområder
og tværgående enheder.
Sundhedsfaglig Styregruppe og Styregruppe for Økonomi orienteres for koordinering med igangværende arbejde omkring revidering af Indsatskatalog for sygepleje, herunder indførelse af standardtider.
Ligesom en nedsat arbejdsgruppe under Sundhedsfaglig Styregruppe for justering af instruksen ”Borgersikker
sygepleje” orienteres rettidigt.
Relevante samarbejdspartnere som almen praksis, det Lindrende team i region Midt, hospice, præster, privat
hjemmepleje leverandør mv.
Foreslåede medie/fora:
”Et bedre liv”, ”Fagligt Hjørne”, Palliationsklyngens nye fane/side på intranettet, Kommunens hjemmeside,
Chefteamets 5 minutter.
Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU), Århus Klyngen.

Implementering:
Palliationsklyngen vil udarbejde plan for implementering i december 2018.
I uge 2 - 2019, hvor klyngens medarbejdere er ansat, vil det konkrete arbejde med udarbejdelse af specifikke
vejledninger kunne igangsættes, så alle sundhedsenheder via den lokale ledelse kan ”klædes på” til igangsætning senest d. 15. februar.
I forbindelse med de nye indsatser til borgere i enkle og sammensatte forløb, vil en relancering af de palliative
indsatser i hjemmeplejen varige forløb foretages.
Udarbejdede vejledninger bliver elektronisk tilgængelige for alle i MSO.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling
X
Lukket indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Alle lokalområder og tværgående borgernære afdelinger i MSO
Ansvarlig leder/afdeling: Palliationsklyngen Område Nord
Deltager på mødet: Susanne Sejr
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Januar 2019

Ultimo januar 2019

Primo 2020

Referat:
Der skal være en opfølgning på, om midlerne bliver anvendt
Midlerne skal øremærkes til opgaven for at kunne følge og måle på effekten ift. at forebygge indlæggelser.
Der skal måles på, om det giver færre indlæggelser i en sidste tid.
Kontakter Jonas Mortensen vedr. Bedre liv.
Regner med at bruge alle midlerne i 2019.
Kommer i indsatskataloget. så vi kan følge, om vi får det for pengene, som vi skal have.

