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Høringssvar vedrørende Sundhedsstyrelsens 'Anbefalinger for 
den palliative indsats' 

 

FOA- Fag og Arbejde er positive overfor, at der er sat fokus på det pal-
liative område gennem Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den pallia-
tive indsats. 

 

Generelt: 

Vi hilser udvidelsen af definitionen/beskrivelsen af den palliative patient 
velkommen. Forståelsen af den palliative indsats har i mange år været 
snævert koncentreret omkring den allersidste tid og særlige diagnoser. 
Men udvidelsen genererer også krav om udvidelse af den eksisterende 
kapacitet, som det også beskrives i Anbefalingerne. 

Et område, som med den ændrede sygehusstruktur, vil komme til at 
skulle arbejde mere med den palliative indsats er kommunerne. I An-
befalingerne For Den Palliative Indsats, er de forskellige kompetencer 
beskrevet ligesom Det udgående team og andre specialistfunktioner er 
godt beskrevet. FOA – Fag og Arbejde ville dog gerne have set endnu 
flere incitamenter eller anbefalinger i forhold til det kommunale områ-
de, med dannelse af endnu større ekspertise og varetagelse af endnu 
flere opgaver, da det overvejende er i primærsektoren (eget hjem eller 
plejehjem) de palliative patienter ønsker deres sidste tid. Ligesom den 
nye sygehusstruktur vil forskyde en stor del af opgaverne til den kom-
munale sektor, hvor der er mange dygtige faggrupper i både hjemme-
sygeplejen og hjemmeplejen, som vil kunne kompetenceudvikles til 
opgaveløsningen. 

 

Specifikke kommentarer: 

S. 36 pkt. 4.2: Her er det også nødvendigt, at de social- og sundheds-
faglige grunduddannelser kortlægges i forhold til uddannelse af palliati-
on i grunduddannelsen. 

S. 39 & 40: I forhold til tabellen kan social- og sundhedsassistenten 
også opnå kompetenceniveau B. Og man kunne overveje om C også 
var en mulighed for social- og sundhedsassistenter med stor palliativ-
erfaring og viden.  
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S 39 & 40: I afsnit 4.4.2 om Udvidet kompetenceniveau (B) beskrives 
gruppen anderledes end i tabel 4.1. på side 39. På baggrund af skema-
et på side 39 fremgår det, at kompetenceniveau B også kan opnås på 
baggrund af en kortuddannelse og ikke kun en mellemlang uddannelse. 
Det bør også afspejle sig i beskrivelsen på s. 40. 

 

 

 

 

  

 

Venlig hilsen 

 

Karen Stæhr 
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