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Specialiseret indsats 

 Palliation – Lindring til alvorligt syge og døende og deres 

pårørende 

 

 Tværfagligt samarbejde 

 

 Socialrådgivere i sundhedsvæsenet 

 

 



Socialrådgivere i den specialiserede 

indsats i DK 

 26 personer med meget forskellige ansættelser 

 

 20 hospices i de 5 regioner 

 9 palliative sengeafdelinger 

 26 palliative teams 

 Ikke socialrådgivere tilknyttet alle steder 



Social Palliation - Definition 

 2 kerneområder: 

 

- Socialfaglig indsats 

 

- Psykosocial indsats 



Eksempler - socialfagligt  

 Forsørgelsesgrundlag 

 Sygedagpenge  

 Førtidspension 

 Private pensions- og forsikringer 

 Medicinudgifter 

 Hjælpemidler 

 Orlovsordninger 

 Arv og testamenter  

 Begravelses- og efterlevelseshjælp 

 Børnetilskud 

 



Eksempler - psykosocialt 

 Hele familien rammes 

 Tab af identitet 

 Forandrede roller 

 Forandrede relationer 

 Børn i familien  

 Pårørende  

 Efterladte 

 Sorg og krise 



Specialiseret viden  

 Socialmedicinsk viden om sygdommes sociale 

konsekvenser 

 Viden om love på tværs 

 Solidt kenskab til den kommunale forvaltning 

 Sikring af tværsektoriel sammenhæng 

 Vejlede og undervise andet personale i såvel primær som 

sekundær sektor  

 

 



Samarbejde på tværs af sektorer om 

palliativ indsats 

 Deltagere: 

 Socialrådgivere fra palliative teams, palliative enheder og 

hospices 

 Socialrådgivere/sagsbehandlere fra kommunale afdelinger, 

fx sygedagpenge, jobcentre, pension, børn og unge, 

sundhed 



Konkret eksempel 

 Temadag for socialrådgivere/sagsbehandlere i Roskilde, 

Lejre, Køge kommuner 

 

 Fra det specialiserede niveau: Palliativt Team, Roskilde 

sygehus, Rigshospitalet og Hvidovre Hospital 

 Deltagerantal: 16 

 Tidsramme 2½ time 

 Sted: Roskilde kommune 

 



Indhold – oplæg og diskussion 

 Hvad er palliation? 

 Hvad kan det specialiserede niveau? 

 Det kommunale ansvarsområde 

 Hvilken rolle har den kommunale sagsbehandler? 

 Udfordringer og problemstillinger i arbejdet med 

borgeren/patienten med palliative behov 

 Perspektiver for det fremtidige samarbejde 



Evaluering 

 Det var vigtigt at få oplysninger om kontaktpersoner og 

viden omkring den palliative rådgivning og vejledning der 

kan gives på hospitaler. 

  

 Det har været godt at få numre på samarbejdspartnerne 

og vide, at man kan kontakte ved behov, og at der er 

mulighed for bedre og tættere samarbejde.  

  

 Viden om at den palliative indsats findes, hvad den består 

af, og at vi kan supplere hinanden, drage nytte af 

hinanden og dermed bedre vejlede borgeren om 

muligheder. 

 

  



 Det har været vigtigt for mig at vide, hvor bredt social 

palliation kan forstås 

  

 Forståelse af sygehussocialrådgivernes arbejde. Mulighed 

for kontakt ved spørgsmål eller behov for svar ved 

lægelige oplysninger. 

  

 At I har en mulighed for at få dialogen med de pårørende 

og at vi kan samarbejder med og omkring patienten for og 

med de pårørende via jer.  

 

 At få øget opmærksomhed på området. At vide hvem vi 

kan kontakte. 

 



Spørgsmål 

 Hvor meget fylder denne målgruppe i jeres dagligdag?  

 

 Hvor er udfordringerne i dette arbejde?  

 

 Ideer til øget samarbejde 

 



Palliation 

 

REHPA, Videnscenter for rehabilitering og palliation 

http://www.rehpa.dk/ 

 

Børn, unge og sorg 

http://www.bornungesorg.dk/ 

 

Kræftens Bekæmpelse 

http://www.cancer.dk 
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 Tak for jeres opmærksomhed 


