Organisation og samarbejde pædiatrisk palliation på OUH, samt i region
Syddanmark:
(Pædiatrisk palliativt team)

Teamets medlemmer:
-

2 pædiatriske sygeplejersker med nøglefunktion i pædiatrisk palliation(2 x halvtidsfunktion)
1 psykolog (halvtidsfunktion)
1 socialrådgiver (halvtidsfunktion)
1 speciallæge i palliation (halvtidsfunktion)

Lægen i det pædiatriske palliative team inddrages i de børn, der er indlagt på børneafdelingen, således at
kontakten startes tidligt i forløbet. Den pædiatriske palliative læge vil sammen med den pædiatriske
palliative sygeplejerske køre ud i eget hjem til det syge barn og dennes familie i det omfang, der er behov
for dette. Det vil således være det pædiatriske palliative team på OUH, der – sammen med primærsektoren
- er de primære aktører i indsatsen, der skal understøtte at barn og familie kan tilbringe den sidste tid i
hjemmet, hvis det ønskes. Der kan være forløb, hvor det – i samråd med familien - vil være relevant at
inddrage det lokale palliative team/børneafdeling i forløbet. Der vil derfor ske en tidlig orientering af de
relevante aktører, hvor de indkaldes til netværksmøder.

Teamets samarbejdspartnere på OUH:
-

De enkelte fagområdespecialister i H.C. Andersens Børnehospital, barnets
behandlingsansvarlige læge og kontaktsygeplejersker.
En sygeplejerske med interesse for pædiatrisk palliation fra alle afsnit i HCAB (H1, H2, H3,
HM4, H56, H7).
Fysioterapeut
Ergoterapeut

Teamets lokale samarbejdspartnere:
-

Lokalsygehus
Hjemmeplejen
Palliativt team
Socialrådgiver
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Egen læge

Teamets tilgængelighed:
-

Teamet har mulighed for udekørende funktion mandag til fredag mellem kl. 08 – 16
Teamet kan kontaktes på telefon (særskilt telefonnummer) mandag til fredag mellem kl. 08
– 16. Det vil være en af teamets sygeplejersker, der vil være tilgængelig på telefonen alle
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-

hverdage mellem kl. 08 – 16. Ved kontakt fra familien, barnets stamafdeling eller en af
teamets lokale samarbejdspartnere, vil det således være sygeplejerskens opgave at
orientere teamet om det aktuelle behov. Det er herefter teamets samlede ansvar behandle
henvendelsen.
Ved akut behov for kontakt udenfor almindelig telefontid, kontaktes barnets stamafdeling i
H.C. Andersens Børnehospital. Stamafdelingen kan kontakte teamets palliative speciallæge
pr. telefon ved behov.

Teamets arbejdsstruktur:
-

-

-

-

Teamet kan ved behov deltage i relevante tværfaglige konferencer i H.C. Andersens
Børnehospital.
Teamet har en fast ugentlig arbejdsdag, hvor teammedlemmerne tværfagligt kan arbejde
målrettet med planlægning af nye forløb, planlægning af netværksmøder/MDT, nye
instrukser, strukturering af debriefing for de involverede sundhedsprofessionelle, samt stå
for planlægning af årlig temadag/undervisning.
På den faste arbejdsdag er der afsat tid til en tværfaglig konference (evt. kl. 10-11). Her
deltager teamets samarbejdspartnere på OUH (Speciallæge, sygeplejerske fra H1, H2, H3,
HM4, H56 og H7, fysioterapeut og ergoterapeut). Der vil til konferencen være mulighed
for, at drøfte nye forløb, igangværende forløb, evaluering af tidligere forløb m.m.
Teamet er ansvarlig for at indkalde relevante samarbejdspartnere til et tidligt orienterende
netværksmøde, så snart det erkendes, at kurrative behandlingsmuligheder er udtømt og
barnets videre forløb bliver pallierende.
Teamet booker lokaler (evt. med mulighed for video), indbyder de forskellige
samarbejdspartnere i H.C. Andersens Børnehospital samt i lokalmiljøet.

Netværksmøde – struktur:
-

Kort præsentation af sygdomsforløb ved behandlingsansvarlig læge og
kontaktsygeplejerske (HCAB)
Præsentation af teamet og teamets tilbud.
Præsentation af repræsentanter fra lokalmiljøet, samt lokalmiljøets tilbud.
Drøftelse af, hvordan man i fællesskab kan honorere den enkelte families specifikke
ønsker.
Der laves aftaler for det videre forløb (”hvem gør hvad”), på baggrund af familiens ønsker.
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