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Urologisk afdeling i Roskilde

� 27  7-døgns-senge – heraf 8 under anden 
afdelingsledelse

� 12  5-døgns-senge
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Patientkategorier

� Almen urologi, dvs sygdomme, skader og 
misdannelser i urinveje og mandlige 
kønsorganer

� Akutte + elektive forløb

� Åbne indlæggelser

�Regionsfunktion for patienter med sten i 
urinvejene

�Regionsfunktion for nyrecancer
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Cancerpatienter

�Nyrecancer

�Uretercancer

� Blærecancer

� Prostatacancer

� Testescancer

� Peniscancer
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Palliativ indsats i vores afdeling

� Følger WHO´s definition fra 2002, bl.a.:

� Bekræfter livet og opfatter døden som en 
naturlig proces

� Anvender en tværfaglig teambaseret 
tilnærmelse for at imødekomme behovene 
hos patienterne og deres familier

� Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet i 
sammenhæng med andre behandlinger
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Palliativ indsats i vores afdeling

� Begynder når patienten får stillet 
diagnosen ”uhelbredelig eller livstruende 
syg”

� Er i tråd med Kræftplan 3, hvor palliativ 
indsats tænkes ind tidligt i forløbet
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Palliativ indsats i vores afdeling

� Basal palliativ indsats – i sengeafdelingen

� Tværfaglighed

� Specialiseret palliativ indsats – i tæt 
samarbejde med palliativt team

� Afdelingslæge med særlig interesse for 
palliation

� Vi påbegynder den palliative 
pleje/behandling i afdelingen, inden 
palliativt team kontaktes.
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Samarbejde med palliativt team

�Nøglepersoner i plejegruppen i 
sengeafsnit + i palliativt team

� Fælles undervisning

� Tværfaglig konference hver 14. dag
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Lokalt palliativt team i egen 
afdeling

� Afdelingslæge, sygeplejerske, 
sygehjælper, souschef

�Mødes 3-4 gange årligt

�Drøfter ex kriterier for åben indlæggelse,  
palliationsskema, komplekse forløb, behov 
for undervisning

� Interessegruppe for sygeplejersker med 
interesse for palliation forsøges opstartet
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Eksternt samarbejde

� Kontaktperson til Kræftens Bekæmpelses 
lokalafdeling

10ban/urolforum2013



Åbne indlæggelser

� 25 – 35 patienter har løbende adgang til åben indlæggelse
� Patienter med uhelbredelig blære-, nyre- eller prostatacancer

� Kriterier for åben indlæggelse: 
� Patienten har en urologisk kræftlidelse, hvor der ikke er mulighed for 

helbredelse, men alene palliativ behandling. 

� Patienten har behov for omsorg, lindring og behandling af 
symptomer. 

� Restlevetid forventes at dreje sig om måneder. 

� Patienter med anden stamafdeling i  Roskilde Sygehus, 
plejehjemsbeboere og hospicepatienter kan som hovedregel ikke 
have en åben indlæggelse i Urologisk Afdeling.
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Åbne indlæggelser

Palliationsskema.pdf - Genvej.lnk
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Åbne indlæggelser

� Tilbud om telefonisk kontakt til efterladte 
pårørende ca 4 uger efter patientens 
dødsfald

� Ved behov tilbud til efterladte om samtale i 
afdelingen
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Etik/dilemmaer

� Jakob Birkler, formand for Etisk Råd:

� ”Vi er forhippede på at gøre noget – i 
stedet for at være noget”

� ”Kunsten at ”gøre ingenting” godt”

� Behandling – eller behandlingsstop?

� Vigtigt at turde tage denne snak med 
patient og pårørende

�Det tager tid – er hurtigere at ordinere en 
ny undersøgelse
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Udfordringer

� ”Tid” – specifikt til palliation – der er også ”alle 
de andre”

� Ønske om at indrette et palliativt afsnit i 
afdelingen

� Fysiske rammer: stor aktivitet og dermed en del 
uro, få enestuer, ÷ samtalerum, stuer uden 
toilet/bad

� Skabe plads til palliation i afdelingen

� Acceptere at palliation er en ligeså væsentlig del 
af urologien som at operere
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Dame Cicely Saunders

� You matter because you are you. You 
matter to the last moment of your life, and 
we will do all we can, not only to help you 
die peacefully, but also to live until you die.
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Links

� http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/sy
gdom/ECE1503527/kraeftpatienter-bliver-
behandlet-for-laenge-laeger-undgaar-den-
svaere-samtale/
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