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Bemærkninger til udkast til samarbejdsaftale om Palliative indsatser,
Region Midt.
Ældrerådet har gennemgået det tilsendte udkast og har følgende bemærkninger:
Udkastet fremstår kompliceret og fagspecifikt, tungt og akademisk. Det henvender sig derfor direkte til
de berørte fagområder og er ikke særlig læsbart for lægmand. Og så er det langt.
Diverse links fungerer ikke og kan derfor ikke kommenteres.
Vi vil med få undtagelser afholde os fra at kommentere det faglige indhold, men vil nævne nogle forhold
ved formen.
1. Formål: Kunne strammes op, f.eks. ved at indlede med WHOs definition, derefter det overordnede
formål og endelig de konkrete punkter.
2. Begrebsafklaring: Vi foreslår, at man vælger ord som overskrifter i stedet for forkortelser:



2.1.1. Identifikation
2.1.2. Symptom screening

2.4. Behandlingstestamente, sidste afsnit: Lægens vurdering skal vel så fremgå af dokumentet på FMK?
3. Ansvarsfordeling: Afsnittet opleves som alt for langt (3 af 16 sider). Vi ville foretrække korte,
koncise og konkrete anvisninger på hvordan opgaverne fordeles og kommunikationen sikres, så
patienten aldrig tabes mellem to (eller tre) stole.
4. - og det fortsætter i afsnit 4.1 med mange dokumentationskrav. Her foreslås også planlægningsmøder
med mange aktører, som vil kræve en høj grad af koordination for at undgå spildtid og tunge sagsgange.
4.3. Opfølgning efter dødsfald: Praktiserende læge/egen læge er ikke nævnt, selvom hun eller han er en
oplagt ressourceperson ved opfølgning efter dødsfald.
4.4. Krav om kompetenceudvikling: Er også et langt og ordrigt afsnit, som godt kunne strammes op med
henvisninger til de nævnte grupper og selskabers programmer, inkl. “nøglepersonuddannelsen”, med
link til disse. Så kan hele tekstblokken nederst på side 13 undværes.
5.2.2. Strandbakkehuset nævnes uden forklaring eller adresse, igen et udtryk for, at udkastet er tiltænkt
en sluttet kreds.
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7. Inddragelse: Vågetjenester bør - set fra Holstebro - have sit egen overskrift.
9. Implementering: Der står intet om implementering på medarbejderniveau, kun på ledelsesplan. Det
er dog frontpersonalet, der skal omsætte alle intentionerne til virkelighed.

Med venlig hilsen
Erik Mitens
Formand for Holstebro Ældreråd
Ældrerådet
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