Organisation og samarbejde AaUH, Region Nordjylland

Det palliative team er hjemmehørende på Børneonkologisk afsnit, Børneafdelingen, Aalborg
Universitetshospital, hvor personalet har erfaring med palliativ indsats for børn i kemoterapi og for børn i
terminalforløb. Afdelingens team omfatter læger, sygeplejersker, pædagog, fysio/ergoterapeut,
socialrådgiver, psykolog og diætist. Det udvidede team inkluderer sygehuspræst, børnepsykiater,
anæstesiolog og læge fra voksenpalliativt team. Teamet holder ad hoc-konferencer vedrørende konkrete
patienter samt regelmæssige fælleskonferencer.
Teamet har som nøglemedlem en palliationskoordinator, som forestår den nødvendige koordinering af
den palliative indsats for børnene, inklusive smertebehandling.
 Koordinator planlægger netværksmøder på afdelingen, hvor familie og eksterne ressourcepersoner fra
skole og forvaltning deltager.
 Koordinator planlægger møder i hjemmet, hvor sagsbehandler, egen læge og hjemmesygeplejerske
deltager sammen med relevante medlemmer af palliationsteamet, og hvor barnets behov for indsats
kortlægges og opgavernes fordeling aftales.
 Endvidere forestår koordinator udgående hjemmebesøg fra afdelingen, evt. som hjemmestuegang hvor
kontaktlæge og kontaktsygeplejerske tager med.
Barnet og forældrene betragtes som de vigtigste medlemmer af teamet. Søskende skal inddrages og høres.
Et vigtigt formål med indsatsen er at muliggøre terminalforløb i hjemmet med den nødvendige støtte, hvor
det ønskes og er muligt. For nogle børn vil indlæggelse på stamafdelingen, eller undertiden på intensiv
afdeling, i kortere eller længere perioder være nødvendig. Et ophold på hospice kan i enkelte tilfælde være
relevant.
Teamets indsats og ekspertise står til rådighed for børn med andre sygdomme, som har behov for palliativ
indsats: på andre afsnit af børneafdelingen, på børneafdlingen i Hjørring, eller på kommunale eller
regionale institutioner. Koordinator tjener som kontakt- og ressourceperson for disse instanser (telefon 97
66 34 36). Kontaktpersoner fra barnets stamafdeling indgår i det team, der etableres for at gennemføre
indsatsen.
Teamets arbejde skal løbende udvikles og forbedres med koordinator som drivkraft. Koordinator skal
uddanne sig, være opdateret, formidle kompetenceudvikling for teammedlemmer og implementere ny
tiltag. Koordinator skal endvidere indgå i det nationale samarbejde om palliativ indsats for børn, herunder
dokumentation af resultater, udveksling af erfaringer, og iværksættelse af forskningsprojekter.
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