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Palliativ indsats i Albertslund Kommune
I nedenstående orienterer administrationen om Albertslund Kommunes
palliative indsatser og eksterne samarbejder omkring dette.
Definition af palliative indsatser:
I Albertslund Kommune tages der udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens (WHO)
definition af palliative indsatser:
”Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og
familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende
sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og
umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både
fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art”.
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Den palliative indsats opdeles traditionelt i basal og specialiseret indsats. Det er
borgerens/patients behov og intensiteten af indsatsen, der afgør, hvorvidt
indsatsen er basal eller specialiseret.
Basal palliativ indsats:
I Sygeplejen har Albertslund Kommune ansat sygeplejersker, som er særligt
uddannet til at varetage palliativ pleje til borgere, som har behov for dette.
Derudover samarbejder Albertslund Kommune med Ældresagens vågekoner.
Ældresagens vågetjeneste kommer både i private hjem, også når hjemmet er et
af kommunens to plejecentre. Vågetjenestens frivillige yder støtte, når
pårørende har brug for aflastning, eller hvis der ingen pårørende er. De frivillige
i vågetjenesten har alle gennemgået et kursus, så de er godt rustet til opgaven.
Vågetjenesten kan også rekvireres om natten.
Specialiseret palliativ indsats:
Når der er behov for intensiveret palliativ indsats samarbejder kommunen med
Region Hovedstadens udgående palliative team. Dette team rekvireres via
hospitalet, praktiserende læge eller sygeplejen. Derudover er der også
mulighed for hospice. Dette rekvireres ligeledes gennem hospitalet eller
praktiserende læge.

I Albertslund Kommune foregår der både basal og specialiseret palliativ indsats
på plejeboligområdet, i hjemmeplejen og på rehabiliteringsafdelingen. På
Plejeboligområdet er det oftest plejepersonalet samt Ældresagens vågekoner,
der varetager den palliative indsats. I Hjemmeplejen og på
rehabiliteringsafdelingen varetages den palliative indsats af plejepersonalet,
sygeplejersker eller det udgående palliative team alt efter borgerens behov.
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