
Chefteamindstilling: Midlertidig klynge for ”lindrende pleje og behandling af mennesker med livstruende sygdom (palliation)”  
Den 20. april 2018, Sundhed 

Baggrund: 
I Område Nord har et 3-årigt SATS-puljeprojekt givet gode erfaringer med palliation som en 
del af MSO’s kerneopgave. Palliationsprojektet har bl.a. belyst, at borgere i palliative forløb ud-
gør en stor andel af borgerne på både plejehjemmene og i hjemmeplejen. Projektet viser, at 
der er et stort behov for at løfte kvaliteten og sikre bedre koordinering af disse forløb, så der 
skabes tryghed og værdighed for borgere med alvorlig/livstruende sygdom. Der er desuden 
behov for, at indsatsen for pårørende styrkes, herunder at eksisterende tilbud udnyttes bedre, 
da pårørende til livstruende syge borgere ofte har mange praktiske og følelsesmæssige pro-
blemstillinger. 
  
Erfaringerne fra område Nord ønskes videreudviklet og udbredt i de øvrige områder i MSO, og 
det foreslås derfor, at der etableres en midlertidig klynge med Område Nord som klyngean-
svarlig. Der er desuden for nyligt udkommet nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen for den 
palliative indsats, som klyngen ligeledes vil have ansvar for at få udbredt i organisationen. 
 

Beslutninger:  
Chefteamet godkender, at:  

- Der etableres en midlertidig klynge på palliationsområdet (som beskrevet i bilag 1) i 
perioden oktober 2018 til oktober 2020  

- At det er Område Nord, der er klyngeansvarlig 
- At udgifterne til klyngen finansieres af midlerne fra Kræftplan IV  

Effekt og målopfølgning: 
Borgeroplevet kvalitet: Borgerne tilknyttet MSO oplever en palliativ indsats af høj kvalitet med 
udgangspunkt i egne ønsker og behov. Den borgeroplevede kvalitet kan følges ved et red-
skab, som aktuelt udvikles i palliationsprojektet. Herudover skal borgere så vidt muligt sikres 
muligheden for at dø i eget hjem eller andet ønsket dødssted. 
 
Organisatorisk kvalitet: Målet er, at øget koordinering og en styrket faglig indsats vil medføre 
færre uhensigtsmæssige indlæggelser i den sidste tid, hvilket vil reducere udgifterne til medfi-
nansiering på det regionale område. Herudover vil medarbejdernes kompetenceløft styrke 
samarbejdet med samarbejdspartnere internt og eksternt. Endeligt vil klyngens arbejde resul-
tere i bedre og mere effektiv udnyttelse af eksisterende tilbud. 
 
Faglig kvalitet: Øgning af frontmedarbejderne i MSO’s kompetenceniveau ift. at opspore og va-
retage borgernes ønsker og behov i den sidste tid. Herudover skal MSO leve op til aktuelle an-
befalinger for den palliative indsats. 

Implementering: 
Der nedsættes en følgegruppe, som bl.a. fungerer som afsæt for ad hoc arbejdsgrupper. Der 
ansættes en kvalitetsudvikler (palliation) á 37 timer/uge og tre sygeplejersker/terapeuter á 30 
timer/uge. Klyngen etableres med Kvalitet og Borgersikkerhed (MSO) og Enhed for lindrende 
behandling (Aarhus Universitetshospital) som strategiske samarbejdspartnere.  

 

 

Kommunikation: 
Chefteamet har besluttet, at der fra oktober 2018 til oktober 2020 bliver sat fokus på palliation som 
en del af MSO’s kerneopgave ved at etablere en klynge, som Område Nord er klyngeansvarlig for.  
 
Chefteamet får en status på klyngens arbejde i oktober 2019, og resultaterne af klyngens arbejde 
vil løbende blive kommunikeret i organisationen, bl.a. via Fagligt Hjørne.  

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Økonomi og Fællesstaben  

    

Ansvarlig/Navn: Direktionen i Område Nord 

Deltager på mødet: Vibeke Dahmen 41854233 og Hanne Linnemann 51576468 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
Afd. grundbudget X Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
 2017 2018 2019 2020 

Midler FRA kræftplan IV (DUT-midler) 1.000.000 1.100.000 1.100.000 1.600.000 

Midler TIL midlertidig klynge *  -440.845 -1.763.382 -1.322.536 

Resterende midler fra kræftplan IV – akkumuleret 1.000.000 1.659.155 995.773 1.273.237 

*Udgift til 3 sygeplejersker/terapeuter samt en kvalitetsudvikler (palliation). Løn på 2018-niveau. 

I forbindelse med kræftplan IV er der afsat midler til at styrke den palliative indsats på alle tids-
punkter af døgnet. I denne indstilling udmøntes midlerne fra kræftplan IV til en midlertidig klynge, 
og det foreslås, at de resterende midler (1.273.237 kr. for hele perioden 2018-2020) udmøntes 
med forslag fra denne klynge, både mens den midlertidige klynge er etableret og til evt. forankring 
af indsatser efter klyngens ophør. Dette forudsætter at midlerne fra 2017 overføres til 2018. Klyn-
gen finansieret således udelukkende af midler fra Kræftplan IV. 

Et fagligt løft kan være med til at understøtte MSO’s målsætning om at begrænse antallet af uhen-
sigtsmæssige indlæggelser i den sidste tid.  

Der skal i klyngen være opmærksomhed på midler fra investeringsmodel mv., hvor der bl.a. er gi-
vet 1 mio. kr. årligt i 2018, 2019 og 2020 til SOSU-personalets indsatser i terminale forløb.  
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Referat: 

Chefteamet godkendte, at 
- der etableres en midlertidig klynge på palliationsområdet (som beskrevet i bilag 1) i perioden oktober 2018 til oktober 2020  
- at det er Område Nord, der er klyngeansvarlig 
- at udgifterne til klyngen finansieres af midlerne fra Kræftplan IV 

 
Den almene praksis/KLU skal inddrages i arbejdet med fælles mål ift. forebyggelige indlæggelser.  
Center for Livskvalitet kan inddrages ligesom en samarbejdsaftale med præster kan være interessant at arbejde videre med.  
Emnet drøftes som tema på et kommende udvalgsmøde 
Chefteamet får en status i oktober 2019. 

 


