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Resume 

Hvorfor (baggrund): 

Denne evalueringsrapport handler om at etablere en telemedicinsk hospiceseng på Ærø og gøre sig de 

indledende erfaringer. På Sygehusenheden Ærø indlægges patienter til terminal og palliativ behandling 

og pleje på basalt niveau. Ligeledes plejes patienter i kommunalt regi eller i eget hjem, på basalt niveau 

og eventuelt i samarbejde med Palliativt Team, hvor der er mulighed for videokonsultationer. Dog har 

det i sygehusledelsen og nogle borgere været indtrykket at kun få patienter fra Ærø benytter mulighe-

den for at komme på hospice, selv om de har behov for en palliativ indsats på specialiseret niveau. Der-

for var formålet med dette projekt at udvikle et tilbud, der medvirkede til en øget tilgængelighed til 

specialiserede palliative tilbud for borgere på Ærø.  

Hvordan (aktiviteter): 

Samarbejde mellem Sygehusenheden Ærø og Hospice Sydfyn blev etableret, og Hospice Sydfyn stod for 

kompetenceudvikling af læger og plejepersonale. En stue på Sygehusenheden Ærø blev indrettet, hvor 

telemedicinsk udstyr blev indkøbt og opsat. Henvisnings- og visitationsprocessen var i henhold til gæl-

dende nationale henvisningskriterier for at komme på Hospice. 

Metode til etablering og evaluering af projektet 

I den indledende fase af projektet er der gennemført en formativ evaluering med identifikation og ind-

dragelse af betydningsfulde interessenter. Udover at give input til udvikling af tiltaget danner den for-

mative evaluering baggrund for evalueringens anden del, hvor der ses på de foreløbige erfaringer med 

brug af den telemedicinske hospiceseng. Her er data genereret gennem etnografisk feltarbejde på Sy-

gehusenheden Ærø gennem tre måneder og formelle interviews med projektledelse og Hospice Sydfyns 

ledelse blev gennemført.  

Foreløbige erfaringer (resultater) 

I projektperioden på 13 måneder blev i alt seks patienter indlagt i den telemedicinske hospiceseng: Fra 

januar til april fem patienter, hvorefter en pause på syv måneder fulgte. I november indlægges den 

sjette og sidste patient.  

At etablere en telemedicinsk hospicestue i Sygehusenheden Ærø har været en omstillingsproces for 

personalet i Sygehusenheden Ærø. En del af personalet oplevede etableringen af den telemedicinske 

hospiceseng som et tab af det de så som deres speciale (at passe døende) og blev forvirrede over den 

skelnen de skulle tilegne sig. De indledende uddannelsesforløb på Hospices Sydfyn har dog givet perso-

nalet på Ærø et godt indblik i, hvordan der arbejdes indenfor det specialiserede palliative felt på Hospi-

ce Sydfyn. Ligeledes har det været en lærerig proces for personalet at opleve, hvordan Hospice Sydfyn 

under videokonsultationerne spørger ind til hele patientens situation og ikke alene i forhold til at afkla-

re specifikke forhold, hvilket var medvirkende til at udbygge deres palliative kompetencer. Det har dog 

vist sig at være en udfordring at holde alt personale opdaterede på det specialiserede palliative område 

med 6 patienter på 13 måneder, ligesom det har været svært at opnå en rutine.  

Det har været personalets indtryk at patienter og pårørende generelt har haft gavn af deltagelse i de 

telemedicinske videokonsultationer. Dog kan det store skærmbillede virke intimiderende på patienten 
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og de pårørende, idet de kan føle sig betragtet, hvorfor der skal tages et individuelt hensyn i inddragel-

sen af dem. Derudover skal patienter og pårørende kun inddrages, når det er meningsfuldt. Sparring 

mellem Hospice Sydfyn og Sygehusenheden Ærø er generelt bedst forud for de telemedicinske konsul-

tationer, hvorefter patienter og pårørende kan inddrages i den endelig afstemning af behandlingen og 

plejen. 

Det kostede 3.778.736 kr. at etablere projektet. Sygehusenheden Ærø har ikke haft nogen væsentligt 

forøgede driftsomkostninger, mens det forholdt sig anderledes for Hospice Sydfyn. Deres indsats med 

den telemedicinske funktion tilføjet, har vist sig at række ud over at være ’rådgivende’ til at have karak-

ter af at være deltagende og udfylde en mere omfattende rolle. 

1. Indledning og baggrund 
I et samarbejde mellem Sygehusenheden Ærø og Hospice Sydfyn gennemføres der et projekt med hen-

blik på at afprøve, om telemedicinske løsninger kan medvirke til en øget tilgængelighed til specialisere-

de palliative tilbud for borgere, der er bosiddende på øer, hvor der er længere afstand til de palliative 

funktioner. 

I projektets fase 1 indrettes en telemedicinsk hospicestue på Sygehusenheden Ærø. Her vil det, som det 

fremgår af projektbeskrivelsen ’være muligt for patienten, at få specialiseret rådgivning via videosamta-

ler med personale fra Hospice Sydfyn og de tilknyttede læger fra det Palliative Team. Personalet på 

Sygehusenheden Ærø, der yder pleje og behandling til patienter visiteret til området, vil på samme må-

de have adgang til sparring og rådgivning via videosamtaler’1. 

1.1 Palliation 

I Danmark beskrives palliation med afsæt i WHOs definition fra 2002 som2: 
 Tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer, og opfatter døden som en naturlig 

proces 
 Tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte døden 
 Integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter 
 Tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden 
 Tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet 
 Anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienter-

ne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt 
 Har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens for-

løb 
 Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre livsforlængende behandlin-

ger, fx kemo- eller stråle-terapi, og inkluderer undersøgelser, som er nødvendige for bedre at 
forstå og håndtere smertefulde komplikationer. 

 

                                                           
1
 Ærø – Den digitale Ø. Telemedicinske hospicesenge. Projektbeskrivelse. 

https://www.regionsyddanmark.dk/dwn661098  
2
 http://www.rehpa.dk/professionelle/palliation/om-palliation/ 
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Der skelnes mellem: 

Basal palliativ indsats, der foregår i den del af sundhedsvæsenet, som ikke har palliation som hovedop-
gave og specialiseret palliativ indsats, der varetages af den del af sundhedsvæsenet, som har palliation 
som hovedopgave. Det er bl.a. palliative teams, palliative afdelinger på hospitaler samt hospice. 

Skærmmedieret palliation er forholdsvis nyt i Danmark, hvor der foreløbig er erfaringer fra et projekt på 
Fyn, hvor i alt 13 patienter afprøvede videokonsultation som alternativ til telefonkonsultation med Pal-
liativt Team. Erfaringer fra projektet viste at såvel patienter, pårørende og personale i Palliativt Team 
oplevede en række af fordele ved videokonsultation. Herunder at det, at flere kunne deltage i konsulta-
tion og det at kunne se hinanden, understøttede en mere ligeværdig dialog og fælles forståelse34. 

1.2 Palliative teams 

Palliative teams kan være tilknyttet en palliativ afdeling på et hospital eller et hospice, men kan også 
være et selvstændigt team. Det palliative team yder specialiseret palliativ indsats til patienter, der er 
indlagt på sygehusafdelinger eller befinder sig i eget hjem (inklusiv plejecentre). Målet er at medvirke 
til, at patienterne og deres pårørende får den bedst muligt palliative indsats samt at yde rådgivning til 
fagprofessionelle, der varetager basal palliativ indsats i almen praksis, kommuner og på sygehusafdelin-
ger.  

Palliativt Team Fyn er organiseret under onkologisk afdeling R på OUH og har tæt samarbejde med 

Hospice Fyn, Hospice Sydfyn samt det palliative sengeafsnit på OUH. Derudover samarbejder teamet 

med de fagpersoner, som er tilknyttet patienten.  

1.3 Hospice 

Det første hospice i Danmark blev etableret i 1982, nu er der 19 hospicer med ca. 260 senge. Hospices 

har driftsoverenskomst med en region og fungerer efter sundhedsloven.  

Hospice Sydfyn modtager patienter der har en alvorlig, uhelbredelig sygdom med komplekse palliative 

problemstillinger, og hvor behovet for tværfaglig indsats er til stede. Et hospiceophold kan være af ca. 

tre ugers varighed med henblik på symptomlindrende behandling, hvorefter patienten udskrives eller et 

ophold til palliativ pleje og behandling i den sidste livsfase. Egen læge eller sygehuslæge kan henvise til 

hospice, hvorefter der foregår en specialiseret visitation og vurdering ved ledelse og læge på hospice5.  

På hospitalet i Rønne blev der i 2017 indrettet to sengepladser, som er digitalt forbundet med Diakonis-

sestiftelsens Hospice i København. 

1.4 Sygehusenheden Ærø 

Ærø, der er beliggende i det sydfynske øhav har ca. 6000 indbyggere. Der er flere daglige færgeforbin-

delser til Fyn og Als, overfarten tager 60-75 minutter. Sygehuset er beliggende i Ærøskøbing og er en del 

                                                           
3
 Skærmmedieret palliation. Rapport fra CoLab Odense.  

4
 Funderskov, K. F., Raunkiær, M., Danbjørg, D. B., Zwisler, A. D. O., Munk, L., Jess, M. & Dieperink, K. B. Video 

consultations: Experiences in specialized palliative home-care, patient´ and relative perspectives. Journal of Medi-
cal Internet Research. 2018. https://doi.org/10.2196/10208 
5
 http://www.hospicesydfyn.dk 

http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/karen-frydenrejn-funderskov(6297c534-b61b-4655-aa57-bf46cce38390).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/mette-raunkiaer(f7eb9690-79ef-46bc-a4b9-f8b1c8aa9cb8).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/dorthe-boe-danbjoerg(c22e16e2-3d6d-4f17-b07a-485d0dddf61a).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/ann-dorthe-olsen-zwisler(661cc995-53e5-4b1e-848f-36d7fb8c299a).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/mia-jess(e156c458-3011-4bd9-a4b4-79cecbe38e02).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/karin-brochstedt-dieperink(37e719d1-4ac1-4dc0-a60c-4adb33c1fe06).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/publications/video-consultations(90aba3c9-f635-49cf-a20c-c381c6e22b8f).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/publications/video-consultations(90aba3c9-f635-49cf-a20c-c381c6e22b8f).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/journals/journal-of-medical-internet-research(d12aaa50-0d16-4103-b705-e1d24afd762a).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/journals/journal-of-medical-internet-research(d12aaa50-0d16-4103-b705-e1d24afd762a).html
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af Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus (OUH). Sygehusenheden rummer en medicinsk af-

deling med 12 sengepladser, medicinsk ambulatorium, skadeklinik, terapiafdeling samt afdelinger for 

billeddiagnostik og klinisk biokemi.  

1.5 Projektudvikling 

Til at drive udvikling af den telemedicinske hospicestue blev der etableret en række fora. Udover en 

styregruppe med det overordnede, herunder økonomiske ansvar, blev der nedsat en projektgruppe 

med deltagelse af såvel den overordnede projektledelse (hospital og hospice), lokale projektledere 

(hospitalsafdeling, kommune og teknik) og en borgerrepræsentant. Et borgerpanel med deltagelse af 

tre Ærøborgere blev nedsat med det formål at give input til udvikling og skabe lokalt ejerskab. Derud-

over blev der etableret arbejdsgrupper for hhv. udvikling af arbejdsgange og undervisning samt evalue-

ring. En sygeplejerske på Sygehusenheden Ærø blev udpeget til at varetage den lokale implementering. 

1.6 Formål med evalueringen  
I projektets første fase gennemføres en evaluering med det formål, at bidrage til udvikling af telemedi-

cinske hospicesenge ved: 

1) At belyse forventninger til og forudsætninger for at etablere en telemedicinsk hospiceseng på 

Sygehusenheden Ærø 

2) At beskrive de indledende erfaringer med brugen af en telemedicinsk hospiceseng på Sygehus-

enheden Ærø  

Derudover forventes evalueringen at give input til en eventuel fase 2 af projektet. 

Evalueringen indeholder følgende: 

- Projektets forandringsteori. En beskrivelse af de forventede input, output, effekter udviklet på 

baggrund af den foreliggende projektbeskrivelse 

- Betydningsfulde aktørers forventninger til det telemedicinske tiltag og til de indsatser der skal 

til, for at indfri forventningerne. Udviklet med udgangspunkt i en programteoretisk tilgang og 

på baggrund af interviews med projektledelse, hospiceledelse, praktiserende læger, hjemme-

pleje og borgere 

- Ressourceforbrug ved etablering af det telemedicinske tiltag. Beregnet på baggrund af registre-

ringer af etablerings-, uddannelses- og driftsaktiviteter på Hospice Sydfyn og Sygehusenheden 

Ærø. Ressourceforbrug ved drift estimeret på baggrund af registreringer af antal indlagte og lø-

bende registrering af tidsforbrug til visitation og kommunikation mellem hospice og hospital.  

- Tidlige erfaringer med den telemedicinske hospiceseng, beskrevet på bagrund af notater (ind-

går i skema til registrering af ressourceforbrug), status på projektmøder og interviews med pro-

jektledelse og sundhedsfagligt personale på sygehus og hospice.  
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2. Teoretisk ramme og metode 
I den indledende fase af projektet er der gennemført en formativ evaluering med identifikation og ind-

dragelse af betydningsfulde interessenter (aktører6). Udover at give input til udvikling af tiltaget danner 

den formative evaluering baggrund for evalueringens anden del, hvor der ses på de foreløbige erfarin-

ger med brug af den telemedicinske hospiceseng. Erfaringer der skal være med til at belyse hvorvidt, og 

eventuelt hvilke forventninger til projektet der blev indfriet og hvorfor, eller hvorfor ikke, dette skete.  

Data til erfaringsopsamling (anden del af evalueringen) er blandt andet genereret gennem etnografisk 

feltarbejde på Sygehusenheden Ærø gennem tre måneder. Som led i empiriindsamling til sit speciale i 

antropologi har den studerende, Mie Winther Christensen, udført et tre måneder langt feltarbejde på 

Sygehusenheden Ærø i efteråret 2019. Indsigter fra dette feltarbejde er brugt til at informere og supple-

re udformningen af denne rapport. Feltarbejdets fokus har oprindeligt været stuen med den telemedi-

cinske hospiceseng, og hvordan telemedicin ændrer på den gængse omsorgspraksis og nærhed på sy-

gehusenheden. Da stuen har stået tom meget af tiden, er hverdagen og arbejdet på hele sengeafsnittet 

i højere grad også blevet undersøgt.  

Teoretisk har feltarbejdet centreret sig om to aspekter af palliation som begge er til stede ved konstel-

lationen for det telemedicinske hospiceprojekt: Fagligheden i form af specialiseret, professionelt perso-

nale og menneskeligheden i form af nærhed og omsorg (Nielsen 2012: 217).  Som teoretisk udgangs-

punkt for feltarbejdet er omsorg blevet behandlet som et relationelt begreb (Mol et. al 2010; Moser 

2010). Dette betyder at for den palliative patient opstår omsorg i relationer gennem handlinger og bånd 

til pårørende og personale. Omsorg og samvær ses dermed som uadskillelige. Under hospiceindlæggel-

sen indtager personalet en særlig nær forbindelse til patienter og pårørende og medvirker til en institu-

tionel udveksling af omsorg (Kristensen 2017). Feltarbejdet læner sig yderligere op ad teorier under 

Science and Technology Studies, der belyser, hvordan telemedicin muliggør ændringer i karakteren af 

den praktiserede omsorg, ved at ændrer på nærhed, samvær og kommunikationsformen mellem per-

sonale og patient (Langstrup & Schwennesen 2017). 

Som en del af det etnografiske feltarbejde er deltagerobservation kendetegnet ved at indbefatte både 

deltagende observation, der bidrager som metode til dybdegående forståelse af arbejdsgange, overve-

jelser, følelser og tempo i personalets professionelle virke ved at feltarbejdere forsøger at sætte sig i 

deres sted og indgå som fast del af hverdagen (Hine 2015; Pink 2012), og formelle som uformelle inter-

views. Interviewet giver mulighed for at få uddybet det observerede, og deltagerobservation til at se 

efter det, der er sagt i interviewene. 

Derudover er formelle interviews af projektledelse (ledende overlæge og oversygeplejerske), og Hospi-

ce Sydfyns ledelse, der også har stået for den telemedicinske rådgivning, gennemført. Dette med hen-

blik på at afklare om projektets forandringsteori lykkes. Det har ikke været muligt at få interviews med 

hjemmesygeplejen og de praktiserende læger. I evalueringsfasen har der ikke været patienter, der har 

haft kræfter til at indgå i evalueringen. Det samme har været tilfældet med pårørende, hvorfor pårø-

rende til døende patienter, tidligere indlagt på sengeafsnittet og dermed ikke på den telemedicinske 

hospicestue, er blevet interviewet om deres oplevelse på sengeafsnittet set i relation til muligheden for 

                                                           
6
 Aktører er her personer eller grupper af personer der med udgangspunkt i en bestemt funktion eller rolle (fx 

patient, sygeplejerske mfl.) deltager i tiltaget og derigennem påvirker tiltaget. 
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at blive tilbudt indlæggelse på den telemedicinske hospicestue. Af disse pårørende er der kun en, der er 

også er interviewet i forbindelse med udarbejdelsen af programteorien. 

I de formelle interviews blev der spurgt ind til følgende områder: 

- Oplevelsen af om projektet lykkedes 

- Udfordringer i projektet og hvordan de blev løst 

- Hvilke ressourcer var nødvendige 

- Læringen i projektet, både i forhold til det videre forløb og for andre, der påtænker at etablere 

noget tilsvarende 

- Den fremtidige brug af den telemedicinske hospicestue 

- Specialiseret og basal palliation: er den telemedicinske hospicestue enten/eller, eller midt i mel-

lem basal og specialiseret palliation?  

3. Projektets forandringsteori 
På baggrund af den foreliggende projektbeskrivelse7 er projektets forandringsteori beskrevet i forhold 

til de forventede input, output og effekter, som projektet efterfølgende kan evalueres op imod (Figur 

1).  Formålet med analysen er at tydeliggøre forudsætninger for og forventninger til tiltaget og dermed 

fungere som udgangspunkt for evalueringen.  

Figur 1: Projektets forandringsteori 

Ressourcer Aktiviteter Output Effekt  
Økonomiske midler til 
hospiceområde og te-
lemedicinsk udstyr. 
Uddannet personale.  
Patienter der ønsker 
ophold på telemedi-
cinsk hospice. Sund-
hedspersonale der er 
vidende om denne mu-
lighed. 

Indretning af hospice om-
råde. Indkøb og opsætning 
af telemedicinsk udstyr. 
Etablering af samarbejde 
mellem Hospice Sydfyn og 
telemedicinsk hospice 
Ærø. Uddannelse af perso-
nale.  Information til pati-
enter og sundhedsperso-
nale.  

Etablering og drift af 
telemedicinsk hospice-
område. 
Videokonferencer mel-
lem patienter, pårøren-
de, hospital og Hospice 
Sydfyn. 
Patienter henvises til og 
indlægges på telemedi-
cinsk hospice. 

Øget tilgængelighed 
til specialiserede 
palliative tilbud for 
borgere, der er bo-
siddende på øer. 

4. Programteorier blandt betydningsfulde aktører 
På bagrund af projektbeskrivelse og interviews med aktører, der forventes at have betydning for tilta-

get er der udarbejdet en programteoretisk analyse8. Formålet med analysen er at informere projektle-

delsen gennem tydeliggørelse af de betydningsfulde antagelser og mekanismer der ligger forud for, 

nedenunder, eller som er indbygget i tiltaget, og blandt de grupper af aktører, der skal gennemføre 

                                                           
7
 https://www.regionsyddanmark.dk/dwn661098  

8
 Programteori er en metode til teoribaseret evaluering, der blev udviklet i USA i 1970’erne. Metoden er siden 

fortolket, udviklet og anvendt på forskellige måder, i forskellige sammenhænge og under forskellige betegnelser. I 
Danmark har bl.a. Peter Dahler-Larsen arbejdet med metoden under betegnelsen ’Virkningsevaluering’ og Morten 
Balle Hansen under betegnelsen ’Theory based evaluation’. 
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tiltaget. Det er antagelser som; hvad der skal gøres og hvorfor, hvordan det virker og hvilke effekter der 

forventes, antagelser som kan være forskellige, i forhold til hvilke funktioner de involverede aktører 

varetager og antagelser som kan have indflydelse på tiltagets udvikling og virkning.  

I det følgende præsenteres programteorier for hhv. projektet, sygehus, hospice, hjemmepleje, praktise-

rende læger og borgere. Programteorierne beskriver følgende tre forhold: 

1. Situationsteori, som er aktørernes oplevelse af problemet der forsøges tilgodeset med tiltaget 

(hvorfor) 

2. Normativ teori, som er aktørernes ideale forestillinger om og mål med tiltaget (hvad) 

3. Virkningsteori, som er aktørernes forestillinger om hvordan tiltaget kan imødekomme punkt 1 

og 2 (hvordan) 

Efterfølgende er essensen af de udviklede programteorier præsenteret i en matrix (Figur 2) med det 

formål at sammenligne og uddrage hvorvidt der er overensstemmelse på tværs af aktørerne eller om 

der er divergerende programteorier, der potentielt kan påvirke projektet og dermed må inddrages i 

udviklingen af dette.   

4.1 Programteori for projektet 

 Situationsteori: 

På Sygehusenheden Ærø indlægges patienter til terminal og palliativ behandling og pleje på basalt ni-

veau. Ligeledes plejes patienter i kommunalt regi eller i eget hjem, på basalt niveau og evt. i samarbejde 

med Palliativt Team, hvor der er mulighed for videokonsultationer. Det vurderes at kun få patienter fra 

Ærø benytter muligheden for at komme på hospice, selv om de har behov for en palliativ indsats på 

specialiseret niveau.  

En opgørelse viser at der i perioden fra 2013 til 2017 var 14 Ærø borgere indlagt på Hospice Sydfyn (Ta-

bel 1) 

Tabel 1: Borgere bosat på Ærø, indlagt på Hospice Sydfyn. 

År 
 

Antal  
Patienter 

Gensnitlig 
liggetid 

Heraf symptom- 
lindrende ophold  

Heraf til livets  
Afslutning 

2013 4 21,0 dage 1 3 

2014 2 13,5 dage  2 

2015 3 3,33 dage  3 

2016 1 33,0 dage  1 

2017 4 10,0 dage 1 3 

I alt 
over 
fem år 

14 16,16 2 12 

Kilde: Opgørelse fra Hospice Sydfyn 
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Projektet initieres på et tidspunkt hvor der er i Nationale mål for sundhedsvæsnet indgår udvikling af 

nye samarbejdsformer og en ny nærhedsfinansiering, med krav om stigning i virtuelle sygehusforløb og 

implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienten9. 

 Normativ teori: 

At udvikle et tilbud, der medvirker til en øget tilgængelighed til specialiserede palliative tilbud for bor-

gere på Ærø. At patienter oplever at blive inddraget ved hjælp af den telemedicinske videosamtale i 

eget pleje- og behandlingsforløb. At patienter oplever en koordineret indsats i eget pleje- og behand-

lingsforløb. Den fagprofessionelle viden og handlekompetence øges ved at gøre brug af telemedicinsk 

rådgivning og sparring. Der skabes sammenhæng i det palliative patientforløb og det fagprofessionelle 

fællesskab omkring palliation styrkes. 

 Virkningsteori: 

Brugen af specialiseret rådgivning i forhold til palliativ pleje og behandling fremmes gennem et virtuelt 

samtalerum. Patienten får mulighed for pleje- og behandling i nærområdet. Patienten understøttes i 

inddragelse i eget pleje- og behandlingsforløb. Der værnes om patientens begrænsede ressourcer. Der 

opleves tryghed for patient og pårørende. Der er bedre sammenhæng, samarbejde og koordinering i 

den palliative indsats til patienten mellem praktiserende læge, kommunal hjemmepleje og sygehus. Der 

er bedre samarbejde mellem patient og fagprofessionelle. Den palliative indsats sættes i gang på et 

tidligere tidspunkt. Der er tværsektoriel uddannelse og viden om palliation.  

4.2 Programteori for sygehus 

Der er gennemført interview med en leder og en klinisk sygeplejespecialist. 

 Situationsteori: 

Der er erfaring for at afstand i forbindelse med behandling udenfor øen betyder at denne behandling 

fravælges, især blandt ældre, svækkede og kroniske syge idet det kræver mange timers rejse med færge 

og bil. Et lokalt tilbud vil betyde mindre transport for patienterne og øget tryghed idet de kan forblive i 

nærmiljøet, i nærheden af de pårørende og på et sygehus som de måske kender i forvejen.  

Trods stor erfaring med og viden om at pleje døende er det er der er ikke altid en bevidsthed om at 

inddrage alle relevante kompetencer. Hjemmesygeplejen har allerede har stor viden om palliation og 

der er behov for et fortsat tæt samarbejde med dem, med fælles undervisning og udveksling af viden. 

Både fordi nogle borgere ønsker at forblive i hjemmet og fordi borgere indlægges på hospice fra hjem-

met og i nogle tilfælde udskrives til hjemmet, efter et ophold.  En udfordring i forhold til det kan dog 

være opdelingen mellem en kommunal og en regional pengekasse og at der ikke er afsat penge til etab-

lering af et tættere samarbejde. Alligevel prioriteres det at investere i området idet det både giver me-

ning og ses som en investering i fremtiden.  

                                                           
9 Ældreministeriet, S.-o., et al., Et sikkert og sammenhængende sundhedsvæsen for alle - Strategi for 
digital sundhed 2018 - 2022. 2018: www.sum.dk. p. 1-88. 
https://www.medcom.dk/media/8709/praesentation-strategi-for-digital-sundhed-2018-2022-medcom-
21-03-18_nanna-skovgaard.pdf 
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 Normativ teori: 

At udvikle og styrke den samlede palliative viden og inddrage flere kompetencer i et mere samlet tilbud 

til døende og pårørende. Idealet er at alle med behov kan modtage professionel palliativ behandling, 

også dem der ikke indlægges i den telemedicinske hospiceseng. Projektet taler ind i den digitale udvik-

ling både indenfor sundhedsvæsnet og i samfundet. 

 Virkningsteori: 

Der er behov for både den nuværende hospitalsstue, der anvendes til døende (stue 17) og den fremti-

dige telemedicinske hospicestue. Det giver dog et behov for at opbygge viden om hvornår der er tale 

om en borger med basale palliative behov og hvornår der er tale om en borger, der har brug for specia-

liseret palliativ behandling. Den telemedicinske stue giver gode fysiske rammer for opholdet, og en 

bevidsthed blandt personalet om at ’her ydes der noget ekstra’. Det vil betyde at der tænkes bredere 

med inddragelse af andre kompetencer. De kompetencer, der opbygges, forventes samtidig at komme 

andre patienter til gode.  

På hospitalet er der behov for at udvikle nye arbejdsgange for den telemedicinske stue og aftaler for 

samarbejdet med Hospice Sydfyn, noget der i en eller anden udstrækning vil komme til at influere de 

nuværende arbejdsgange på hospitalet. Derudover er der behov for at blive fortrolig med digital kom-

munikation. Den telemedicinske hospicestue vil blive passet af det nuværende personale og det vil væ-

re alt personale, der bliver involveret i stuen. Det betyder at alt personale skal have viden om området 

men også, at de opnår en viden der kan anvendes udenfor stuen. Der er således en forventning til at 

både den øgede viden og de ændrede arbejdsgange betyder at alle sygehusets patienter får en bedre 

behandling.  

Der er gennemført kompetenceudviklingsforløb for alt hospitalspersonale med undervisning af og stu-

diebesøg på Hospice Sydfyn. Derudover er der afholdt informationsmøder med samarbejdspartnere 

uden for hospitalet.  

Der ligger en opgave i forhold til at samarbejdsparter og borgere generelt får viden om den specialise-

rede rådgivning, der bliver til rådighed på sygehuset, i forbindelse med den telemedicinske hospice-

seng. Der gøres et stort arbejde af øens sygehusforening, hvor ca. en tredjedel af befolkningen er med-

lemmer.  

Der ses både fremmende og hæmmende forhold, der kan påvirke brugen af den telemedicinske hospi-

ceseng, som et alternativ til et hospiceophold udenfor øen. Et lille samfund, ’hvor alle kender alle’ kan 

betyde at patienter fravælger et lokalt tilbud, hvor familie, naboer og bekendte kan være vidne til, eller 

blandt dem der yder behandlingen.  

4.3 Programteori for hospice 

Der er gennemført interview med en leder. 

 Situationsteori: 

Sygehusenheden Ærø har et behov for at tilbyde de borgere, der ikke magter eller ønsker et ophold 

udenfor øen, adgang til specialiseret palliativ viden. 
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 Normativ teori: 

Ønsket er at udvikle et samarbejde og etablere et fagligt rum for rådgivning og supervision, for derigen-

nem at give et bedre palliativt tilbud til borgerne. Det specialiserede niveau har en forpligtigelse i for-

hold til at tilbyde vejledning, rådgivning og undervisning til det basale palliative niveau.  

 Virkningsteori: 

En telemedicinsk hospiceseng er ikke samme tilbud som et hospice. Udførelse af og pleje og behand-

lingsansvaret vil forblive på sygehuset. Etablering af en telemedicinsk hospiceseng giver mulighed for 

basal palliation med rådgivning og vejledning fra det specialiserede niveau. En mulighed, der forventes 

at give tryghed. Det vil primært være læger og sygeplejersker, der giver sparring og vejledning til læger 

og sygeplejersker på Sygehusenheden Ærø. Ved indlæggelse af patienter i den telemedicinske hospice-

seng bliver der planlagt at foretage to daglige opkald, samt en ugentlig tværfaglig konference mellem 

sygehus og hospice. Det vil dog være noget der skal tilpasses i udviklingsforløbet. Personalet ved hospi-

ce skal have viden om og være trygge ved at bruge videokommunikation og det tekniske udstyr. Den 

basale palliation forventes at blive højnet gennem dette samarbejde.  

4.4 Programteori for hjemmesygepleje 

Der er gennemført interview med en hjemmesygeplejerske og en fysioterapeut  

 Situationsteori: 

Lokale tilbud til døende patienter omfatter lige nu tilbud i eget hjem, ophold på en midlertidig pleje-

hjemsplads og indlæggelse på sygehus. De nuværende tilbud til døende patienter omfatter ikke en nød-

vendig tæt kontakt til specialister, når der er tale om patienter med komplekse smerteproblematikker. 

Hjemmesygeplejen deltager dog i et allerede etableret udviklingsarbejde indenfor det palliative områ-

de, både lokalt og nationalt, ligesom de har nogen erfaring med et telemedicinsk samarbejde med Palli-

ativt Team. Der er allerede et godt samarbejde på øen, godt hjulpet af at der er tale om et lille samfund, 

hvor sundhedsprofessionelle kan have ansættelser flere forskellige steder i deres karriere og dermed 

have kendskab på tværs af sundhedsvæsnet. Der forventes at være et ønske om ophold på en teleme-

dicinsk hospicestue. Blandt yngre patienter og når det drejer sig om børn vil der måske være et ønske 

om et almindeligt hospiceophold, idet der generelt ikke er stor viden om palliation til børn, ligesom det 

for nogle patienter kan være et ønske at behandlerne er mere udenforstående, end de ofte er i et ø 

samfund.  

 Normativ teori: 

Øget viden og samarbejde mellem sundhedsprofessionelle. Adgang til sparring både lokalt og med spe-

cialister. Et godt samarbejde mellem alle sundhedsprofessionelle er vigtigt idet et ophold i telemedi-

cinsk hospiceseng kun er en lille del af et samlet forløb.  

 Virkningsteori: 

En telemedicinsk hospicestue kan yde bedre fysiske rammer for patient og pårørende, med ro og egne 

faciliteter. Ligeledes kan de skærmes i forhold til andre patienter og besøgende på hospitalet. Derud-

over kan et tilbud om ophold igangsætte eller støtte en afklaring i forhold til hvor patienten er i sit syg-

domsforløb. Den lokale sparring i forhold til denne gruppe af patienter løftes gennem uddannelse og 
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samarbejde. Den telemedicinske form skaber større tilgængelighed til specialiseret viden. Begrænsnin-

gen er i forhold til undersøgelser der kræver fysisk tilstedeværelse, hvilket betyder at beslutningsgrund-

laget begrænses til tidligere undersøgelser eller undersøgelser foretaget lokalt.  

Medens der allerede er etableret undervisning for en del af hjemmesygeplejen ses der et behov for 

også at involvere de medarbejdergrupper der yder den mere praktiske bistand. Der er ligeledes et be-

hov for at patienter og pårørende har adgang til psykolog og eventuelt socialrådgiver.  

4.5 Programteori for praktiserende læger 

En enkelt ud af fem praktiserende læger på øen er interviewet. 

 Situationsteori: 

Det kan være besværligt for svært syge patienter, at bevæge sig udenfor øen. Derfor er der mange for-

løb i eget hjem, hvoraf de fleste er ukomplicerede og gode. Det er også muligt at indlægge patienten på 

det lokale sygehus, i den sidste tid. Derudover er der enkelte forløb, hvor der er specielle problemer og 

behov for rådgivning. Erfaring er, at der er mange ældre på øen, og at mange vælger at dø i eget hjem. 

Der er således allerede erfaring med og et godt samarbejde både med hjemmesygeplejen og sygehuset 

i forhold til dødende patienter. Derudover er der adgang til nødvendige medikamenter og specialiseret 

viden. 

 Normativ teori: 

At give patienterne den samme service som andre steder. Ønsket er at have et lokalt sygehus med til-

bud på niveau med andre steder. 

 Virkningsteori: 

I etablering af telemedicinsk hospice er praktiserende læger, hjemmesygeplejen og selvfølgelig patien-

ter og pårørende vigtige. Der er behov for, og også allerede taget, flere initiativer til at uddanne sund-

hedsfagligt personale og informere alle, herunder borgerne. De igangværende aktiviteter ses som til-

strækkelige til at sikre viden om tilbuddet og til at sikre indhold og anvendelse af tilbuddet. Når de geo-

grafiske barrierer er væk vil den telemedicinske hospiceseng blive brugt. Det er en regulær hospiceplads 

med fysiske rammer, lokal viden og et formaliseret samarbejde med specialister indenfor palliation. 

4.6 Programteori for borgere 
Tre borgere med erfaring som pårørende er interviewet.  Deres afdøde pårørende har alle været indlagt 

på Sygehusenheden Ærø i sidste livsfase og to er døde på sygehuset. 

 Situationsteori: 

Deres erfaringer i forhold til sygehusopholdet, for både deres pårørende og dem selv, er forskellig. Alle 

oplevede dog god behandling af et sødt, rart og kompetent personale. En oplevede dog selv, at savne 

psykisk støtte i den sidste fase. Alle tre kendte til hospice, men medens en ikke fik information om at 

det var en mulighed, var det ikke et ønske for de to andres pårørende.   

Styrken ved ophold på Sygehusenheden Ærø beskrives som den fysiske nærhed til det liv man kender 

og holder af og selvom syghuset er placeret i den ene ende af øen, så opleves det af alle som deres sy-
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gehus. Selvom sengestuen rummer plads til en pårørende opleves den som lille og ikke særlig egnet idet 

det er svært at komme omkring med kørestol. At sengestuen ligger som en del af en afdeling betyder 

støj og aktivitet udenfor stuen, som både kan være udfordrende, men også kan opleves som livsbekræf-

tende. Afstand og et ønske om at være i nærheden af familie, venner og det liv man kender, kan være 

medvirkende faktorer i forhold til at fravælge behandling og ophold udenfor øen.   

 Normativ teori: 

Udviklingen indenfor sygehusvæsnet med etablering af akutsygehuse, der har fokus på behandling og 

kortvarige indlæggelser efterlader et behov for et sted at tilbringe den sidste tid, hvis det ikke kan være 

i eget hjem. Dette giver en mulighed for små sygehuse i forhold til at etablere tilbud til patienter der 

ikke har et behandlingsbehov men et behov for pleje og omsorg og måske i lidt længere tid. En yderlige-

re fordel er at de små sygehuse oftere er tæt på patientens familie og venner og det liv og sted ved-

kommende kender. At etablere telemedicinske hospicesenge her vil ikke kun sikre adgang til specialise-

ret viden, men også at der opbygges en viden lokalt, som kan komme andre patienter, der er døende 

men ikke har behov for hospice, til gode.     

 Virkningsteori: 

På hospice er der faciliteter, der ikke forventes etableret i forhold til den telemedicinske hospiceseng. 

Det er både rumlige forhold, tilbud som samvær for patienter og pårørende og kontakt til bl.a. psykolo-

ger og præster. At den telemedicinske hospiceseng ikke er et hospice er acceptabelt idet alternativerne 

med lang transport heller ikke er optimale.  

Det telemedicinske rum der nu indrettes er større og bedre indrettet end andre stuer på sygehuset, 

med gode adgangsforhold, terrasse og plads til pårørende. Beliggenheden nær ved havnen og udsigten 

til denne fremhæves, her kan man både være i fred og samtidig være en del af livet på øen ’mærke 

øens puls. Det sidste kan et hospice ikke tilbyde.  

Kontakten til specialister sikres virtuelt medens kontakt til psykologer, præster og andre må sikres lo-

kalt. Den virtuelle kontakt er ikke lige så god som en fysisk kontakt men har dog den fordel at deltager-

ne kan se hinanden. Det er dog nok noget man skal lære og vænne sig til, hvorfor det ville være ønske-

ligt om den første kontakt var fysisk.  

Information om muligheden for et ophold på den telemedicinske hospiceseng ses ikke som en udfor-

dring, idet informationer hurtigt deles i et lille samfund. Hvad der derimod kan blive en udfordring et at 

den telemedicinske hospiceseng kan opleves som ’vores’. Det kan potentielt give udfordringer i forhold 

til frit sygehusvalg, hvor sengen kan være optaget af patienter uden tilknytning til øen, og hvor visitati-

onskriterier betyder at ikke alle på øen har adgang til den. Derfor ses det som en fordel at visitationen 

foretages af Hospice Sydfyn og dermed udenfor øen og af specialister indenfor området. 

En barriere for henvisning til den telemedicinske hospiceseng kan være, at skulle konfrontere og kon-

fronteres med at det er den sidste livsfase, noget der kan være udfordrende for både praktiserende 

læge, patient og pårørende. Dette er dog en generel barriere, som Hospice Sydfyn også oplever. 
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4.7 Sammenligning af programteorier blandt betydningsfulde interessenter 
I en sammenligning af de udviklede programteorier (figur 2) ses et behov for at kunne yde kvalificeret 

palliativ behandling til de borgere på Ærø der ikke ønsker, eller ikke magter indlæggelse på et hospice.  

Et behov der forventes imødeset gennem etablering af gode fysiske rammer på Sygehusenheden Ærø 

og etablering af et telemedicinsk samarbejde med Hospice Sydfyn. Et samarbejde hvorigennem den 

basale palliative pleje på sygehuset får direkte adgang til specialiseret palliativ viden gennem rådgivning 

og uddannelse. Der er en forventning til, at en øget opmærksomhed på og viden om palliation, blandt 

sygehuspersonalet, vil højne den palliative indsats generelt i forhold til patienter indlagt på sygehuset. 

Derudover er der en forventning til, at en sideløbende udvikling og koordinering af det lokale og tvær-

faglige samarbejde på øen vil højne den palliative indsats, i forhold til alle øens borgere.     

Figur 2: Programteorier blandt betydningsfulde interessenter 

INTERES-
SENTER 

SITUATIONS  TEORI NORMATIV TEORI VIRKNINGSTEORI 

PROJEKT Det antages, at kun få patienter 
fra Ærø benytter muligheden 
for at komme på hospice, idet 
mange døende patienter og 
deres pårørende lægger vægt 
på, at kunne forblive i nærmil-
jøet.   

Øget tilgængelighed 
til specialiserede 
palliative tilbud for 
borgere, der er bo-
siddende på øer. 
 

Tryghed, nærhed, inddragelse 
og kvalitet i den palliative ydel-
se. Øget viden og kompetencer 
og bedre sammenhæng, sam-
arbejde og koordinering i den 
palliative ydelse. 
 

SYGEHUS Afstand kan betyde at behand-
ling fravælges, især blandt æl-
dre, svækkede og kroniske syge. 
Trods stor erfaring med og vi-
den om pleje af døende er der 
ikke altid en bevidsthed om at 
inddrage alle relevante kompe-
tencer. 

Udvikle og styrke 
den samlede palliati-
ve viden og inddrage 
flere kompetencer i 
et mere samlet til-
bud til døende og 
pårørende. 

Den telemedicinske hospice-
seng giver adgang til specialise-
ret rådgivning. Stuen giver 
gode fysiske rammer for op-
holdet 
De kompetencer, der opbyg-
ges, forventes at komme de 
andre patienter til gode. 

HOSPICE Der er et behov for at tilbyde de 
borgere, der ikke magter eller 
ønsker et ophold udenfor Ærø, 
adgang til specialiseret palliativ 
viden. 
 

Samarbejde og rum 
for specialiseret råd-
givning og supervisi-
on til den basale 
palliation. 

Etablering af en telemedicinsk 
hospiceseng giver mulighed for 
basal palliation med rådgivning 
og vejledning fra det speciali-
serede niveau. 

HJEMME-
PLEJE 

De nuværende tilbud til døende 
patienter omfatter ikke en nød-
vendig tæt kontakt til speciali-
ster, når der er tale om patien-
ter med komplekse smerte-
problematikker 

Øget viden og sam-
arbejde mellem 
sundhedsprofessio-
nelle. 

Den lokale sparring i forhold til 
denne gruppe af patienter 
løftes gennem uddannelse og 
samarbejde. Den telemedicin-
ske form skaber større tilgæn-
gelighed til specialiseret spar-
ring. 

PRAK-
TISERNDE 
LÆGER 

Det kan være besværligt for 
svært syge patienter, at bevæge 
sig udenfor øen.  
Der er enkelte forløb, hvor der 

At give patienterne 
den samme service 
som andre steder.  
 

Det er en regulær hospiceplads 
med fysiske rammer, lokal 
viden og et formaliseret sam-
arbejde med specialister in-
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er specielle problemer og behov 
for rådgivning. 

denfor palliation. 

BORGERE Afstand og et ønske om at være 
i nærheden af familie, venner 
og det liv man kender, kan være 
medvirkende faktorer i forhold 
til at fravælge behandling og 
ophold udenfor øen.   

Trygge rammer og 
samtidig adgang til 
specialister. 

Et rum med god beliggenhed 
og gode faciliteter for patient 
og pårørende. 
Adgang til specialiseret viden 
uden af skulle bruge sparsom-
me kræfter på transport. 

5. Den telemedicinske hospiceseng 2018-2019 
Den 2. november 2018 blev den telemedicinske hospiceseng på Ærø indviet med stor bevågenhed fra 

lokalsamfundet, regionen og pressen.  

 

Målet med at kunne tilbyde specialiseret palliation til patienterne i den telemedicinske hospiceseng er 

afspejlet i stuens indretning og placering. Den telemedicinske hospicestue er en stor enestue tilbage-

trukket fra sengeafsnittet. At stuen ligger lidt for sig selv samtidig med at den er en del af sengeafsnittet 

skal signalere den sondring, der er mellem den basale og den specialiserede palliation. Stuen har egen 

indgang for besøgende gennem sygehusets hovedindgang og reception. Den private indgang leder en 

ind i en fordelingsgang med adgang til selve stuen, et stort privat badeværelse og videre adgang til re-

sten af sengeafsnittet gennem en stor dobbeltdør. På stuen er der to store vinduer og direkte adgang til 

en privat terrasse med udsigt til sygehusets have, havnen og det sydfynske øhav. Stuen har lyst trægulv, 

hvide vægge, samt én blå og én lyserød væg med farverige kunstværker. I stuens venstre side står en 

patientseng, et sengebord, en vægreol med bøger og pyntegenstande. Forenden af sengen står et rundt 

bord med to spisebordsstole. På stuens bagvæg hænger et stort fjernsyn, der kan ses fra hele stuen 

samt en kommode til tøj. Til højre findes en lille stueafdeling med en lænestol, sofabord, og en soveso-

fa, hvor pårørende har mulighed for at overnatte. Til sidst findes et stort skab til opbevaring og et lille 

indbygget tekøkken med vask, køleskab og elkedel. Ved de daglige videorådgivninger rulles en 70 tom-

mers skærm ind på stuen. Skærmen tilsluttes strøm og kan placeres forskellige steder på stuen. Delta-

gerne fra Ærø kommunikerer på denne måde med personale fra Hospices Sydfyn, der vises i én til én 

størrelse på skærmen.  
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Som forberedelse har hele personalet fra Sygehusenheden Ærø deltaget i en uddannelsesdag på Hospi-

ce Sydfyn. Derudover er der afholdt uddannelsesdage og enkelte fra personalet er i kortere praktikfor-

løb på Hospice Sydfyn. Som planlagt er der etableret kontakt til en lokal præst og lokal psykolog på Ærø. 

Der blev etableret en kontakt med socialrådgiver i Ærø kommune, og indgået aftale om kompetenceud-

vikling varetaget at socialrådgiver tilknyttet Hospice Sydfyn. 

Personalet har årelang erfaring med at pleje døende som bliver lagt på stue 17. I projektperioden er 

stuen aktivt i brug og har månedligt patienter indlagt, som dør på stuen. Stue 17 er på størrelse med de 

andre stuer. Stuen er oprindeligt en dobbeltstue, som afdelingens resterende stuer, men bruges kun 

som enestue. For flere år siden indrettede personalet på Sygehusenheden Ærø stuen som en skånestue 

til døende patienter, hvor der er mere ro og bedre faciliteter i form af et bedre fjernsyn, lænestol, pyn-

tegenstande mm. Når en patient er i en terminal fase, vurderer personalet internt at flytte patienten 

ind på stue 17. Her er både læge, sygeplejerske og social og sundhedsassistent inddraget i beslutningen 

om at flytte patienten samt eventuelt at vurdere hvem, der ville have mest gavn af stuen, hvis der er 

flere døende på sengeafsnittet.  

5.1 Visitation til den telemedicinske hospiceseng 

Patienter visiteres til den telemedicinske hospiceseng på Sygehusenheden Ærø af Hospice Sydfyn, der 

anvender de nationale visitationskriterier til specialiseret palliativt niveau. Patienten skal ligeledes være 

berettiget til at få en terminalerklæring, men der behøver ikke at foreligge en.  

I januar 2018 bliver den første patient visiteret gennem Hospice Sydfyn og indlagt i den telemedicinske 

hospiceseng på Ærø. Fra januar til april er der i alt indlagt fem patienter i den telemedicinske hospice-

seng med jævne mellemrum. Patienterne og deres pårørende bruger stuen forskelligt. Én bruger stuen 

som åben indlæggelse, og tager dagligt hjem til eget hjem, andre bor fast på stuen. Fra april 2019 til 

november 2019 står stuen tom, indtil en patient bliver indlagt i november i et døgn. 

Tabel 2: Patienter indlagt hhv. i telemedicinsk hospiceseng og ærøborgere indlagt på Hospice Sydfyn 

(Sygehusenheden Ærø og Hospice Sydfyn). 

December 
2018 – no-
vember 2019 

Antal  
Patienter 

Gennemsnitlig 
liggetid 

Heraf 
symptom- 
lindrende 
ophold  

Heraf til 
livets  
afslutning 

Henvist fra 

Telemedicinsk 
hospiceseng 
 

6 13 dage 3 3 - Hospice Sydfyn 
- Sygehusenheden 

Ærø via Hospice Syd-
fyn 

- Palliativt Team 
Odense 

- OUH Neurologisk 
afs. N 

- Sjællands Universi-
tetshospital 

Hospice Syd-
fyn 

2 48 2 0 - Sygehus 
- Palliativt Team 
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I alt har seks patienter været indlagt i den telemedicinske hospiceseng og to på Hospice Sydfyn (Tabel 

1). Gennemsnitlig liggetid har i den telemedicinske hospiceseng været 13 dage, som dækker over ligge-

tider på henholdsvis 7,9,13,14 dage og en enkelt på 32 dage, dog delt i to perioder. På Hospice Sydfyn 

har den gennemsnitlige liggetid for de to indlæggelser været 48 dage (47 og 49 dage). Begge var de 

med henblik på symptomlindring.  

6. Erfaringer fra projektets fase 1 
I dette afsnit evalueres om projektets forandringsteori er lykkedes. Følgende fire områder beskrives: 

1. Oplevelse af tilgængeligheden af specialiseret palliativt tilbud for borgere på Ærø 

2. Oplevelse af om den fagprofessionelle viden og handlekompetence øges gennem telemedicinsk 

rådgivning og sparring 

3. Oplevelse af sammenhæng i det palliative patientforløb 

4. Oplevelse af inddragelse af patienter og pårørende ved hjælp af den telemedicinske videosam-

tale i eget pleje- og behandlingsforløb  

6.1 Tilgængelighed til specialiserede palliative tilbud for borgere på Ærø 

Herunder beskrives opfattelser af tilgængelighed genereret gennem interviews af projektledelsen, Hos- 

pice Sydfyn og gennem deltagerobservation og interviews på Sygehusenheden Ærø. Derudover indgår 

erfaringer fra pårørende til tidligere indlagte patienter på sengeafsnittet for at belyse, hvordan de fore-

stiller sig, at deres pårørende kunne have haft gavn af et tilbud om et ophold på den telemedicinske 

hospicestue, hvis den havde fandtes dengang. 

6.1.1 Projektledelsens perspektiv på tilgængelighed af specialiseret palliativ rådgivning 

 

 

 

Det er projektledelsens vurdering, at man med etableringen af den telemedicinske hospiceseng har fået 

en øget tilgængelighed til specialiseret palliation, og at et vigtigt element i denne sammenhæng er, at 

det i lighed med de nationale henvisningskriterier for at komme på hospice, er Hospice Sydfyn som 

specialiseret palliatør, der afgør, hvem der skal visiteres. 

Det er projektledelsens indtryk, at borgerne på Ærø godt ved, at den telemedicinske hospiceseng eksi-

sterer, men at de fleste borgere som udgangspunkt gerne vil dø hjemme. Derudover har hjemmesyge-

plejen på Ærø et godt samarbejde med Palliativt Team med mulighed for videokonsultationer. Den te-

lemedicinske hospiceseng er målrettet borgere med komplekse palliative problemstillinger. Derfor vil 

det ikke være alle med et palliativ behov, der skal tilbydes den telemedicinske hospiceseng. Foranledi-

get af at den telemedicinske hospiceseng stod tom fra april 2019 til november 2019 diskuterede pro-

jektgruppen løbende, hvorvidt betragtningen i befolkningen om hospice som en endestation, også er 

Projektet har gjort specialiseret palliation tilgængelig, og der skal 

løbende arbejdes med at oplyse ærøborgerne om de muligheder, der 

ligger i at have den telemedicinske hospicestue som tilbud. 
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gældende på Ærø. Som konsekvens heraf har projektgruppen taget initiativ til opdatering af en folder 

med nuanceret information til ærøborgere om, hvad et ophold på den telemedicinske hospicestue kan 

bidrage med: At det ikke nødvendigvis handler om at skulle tilbringe den sidste tid der, men lige så vel 

kan være et symptomlindrende ophold, hvorefter man udskrives til hjemmet.  

 

6.1.2 Hospice Sydfyns perspektiv på tilgængelighed af specialiseret palliativ rådgivning 

 

 

 

Den telemedicinske hospicestue er hverken udelukkende basal eller specialiseret palliation. Personale, 

der er involveret, får specialiseret rådgivning på det, de fortæller Hospice Sydfyn, og hvad der kan ses 

på skærmen, når de har videokonsultation.  

6.1.3 Pårørendes perspektiv på tilgængelighed af specialiseret palliativ rådgivning 

 

 

 

De tre pårørende oplevede alle personalet på Ærø som kompetente, varme og nærværende. Samtidig 

oplevede de pårørende en usikkerhed gennem en mangel på en tidlig palliativ indsats, der kunne skabe 

et konsistent, fastlagt og mindre smertefyldt behandlingsforløb for deres pårørende. I alle tilfælde har 

hverken en plejehjemsplads eller pasning i eget hjem været muligt, og patienterne har haft problemati-

ske behandlingsforløb. Ved alle tre indlæggelser har der været et behov for en garanti for en fast sen-

geplads og specialiseret behandling, som ikke er blevet mødt til fulde. For patienterne og de pårørende 

har det føltes ustabilt og har skabt stor usikkerhed under indlæggelsen. To af de pårørende efterspørger 

en mere helhedsorienteret indsats, der i højere grad ville have inddraget deres ønsker og ydet mental 

støtte til de pårørende. De pårørende mener alle, at deres familiemedlem ville have haft gavn af et til-

bud som den telemedicinske hospiceseng, hvis muligheden havde været der dengang, og at den faste 

sengeplads og det specialiserede tilbud ville kunne have afhjulpet de komplikationer, de oplevede un-

dervejs. Tilgængeligheden til specialiseret palliativ rådgivning forestilles af de pårørende derfor som 

øget gennem den nye telemedicinske hospicestue. 

6.1.4 Personalets perspektiv på tilgængelighed 

 

 

 

I den indledende fase af projektet oplever en del af personalet fra Sygehusenheden Ærø ikke at blive 

tilstrækkeligt inddraget i projektet. Der opstår dermed fra start en tvivl om, om projektet kan dække 

Som tilbuddet er bygget op i projektet er det en teleme-

dicinsk hospiceseng på basalt niveau med tilgængelig 

specialiseret rådgivning. 

De pårørende til tidligere patienter på sengeafsnittet havde dengang et behov for en mere 

helhedsorienteret og specialiseret indsats. De ser derfor den nye telemedicinske hospicestue 

som øgende tilgængeligheden til specialiseret palliativ rådgivning. 

Dele af personalet oplever ikke at være inddraget i processen om etablering 

af den telemedicinske hospiceseng og er usikker på, hvordan og hvornår den 

kan og må anvendes. 
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deres oprindelige behov og ønsker. Samt en tvivl om, hvad den nye stue tilfører til afdelingen, som ikke 

i forvejen kan dækkes af det rutinerede personale. En del af personalet foretrak oprindeligt, at projek-

tet ville tage udgangspunkt i en opgradering af stue 17 med tilføring af ekstra ressourcer og mulighed 

for sparring med palliative specialister. Eller eventuelt en oprettelse af en stue magen til stue 17, da de 

ofte oplever, at flere patienter på samme tid kunne have haft gavn af stue 17. Personalet fortæller, at 

behandlingen og plejen på stue 17 er højt værdsat af patienter og pårørende. Andre fra personalegrup-

pen er mere positive over for oprettelsen af den helt nye stue. De første tre henvisninger sendes fra 

Hospice Sydfyn selv, og personalet på Ærø medvirker ikke ved henstilling eller visitationsprocessen. I syv 

måneder, fra april 2019 til november 2019, står stuen tom. Det opleves som frustrerende, at den fine 

stue står tom og ubenyttet, når de oplever, at flere patienter i perioden kunne have haft gavn af dens 

faciliteter. Personalet sender enkelte henvisninger af sted, men får afslag, idet patienterne ikke lever op 

til visitationskriterierne. Der er ikke en klar viden omkring, hvornår en patient er egnet til den telemedi-

cinske hospiceseng, og personalet har svært ved at se hvorfor nogle patienter kan visiteres dertil og 

andre ikke kan. I perioden opstår flere episoder, hvor stuen og dens badeværelse kunne bruges som en 

ekstra ressource på afdelingen, hvor de andre stuer er fyldte eller alle badeværelser er i brug. Her er 

nogle blandt personalet i tvivl om hvorvidt de må bruge stuen, da de ikke selv administrerer den. 

Det er dele af personalets oplevelse at stuen ligger for langt væk og de ikke kan være der i tilstrækkeligt 

omfang, samtidig med at de skal passe patienterne på de andre stuer. Stuens store elektriske dør be-

sværliggør den umiddelbare kontakt mellem personalet og patient, der når den åbnes, larmer og for-

skrækker eller vækker patienten på stuen. Personalet oplever derfor i nogle tilfælde, at det kan føles 

intimiderende for både personale og patient at skulle tage kontakt til patienten bag døren. For at pati-

enterne i den telemedicinske hospiceseng ikke skal tage stilling til for meget personale, sørger persona-

let for at et fast personale er tilknyttet patienten på stuen, én ad gangen. Denne medarbejder går der-

for fra arbejdet på sengeafsnittet. Da kun en begrænset del af personalet har omgang med patienter i 

den telemedicinske hospiceseng føler en stor del af plejepersonalet ikke at plejen relateret hertil er en 

del af deres arbejde og de har et distanceret forhold til projektet. 

6.2 Fagprofessionel viden og handlekompetence gennem telemedicinsk rådgivning og 

sparring 

Udover at øge tilgængeligheden til specialiseret palliation var forventningen fra sygehusets side at per-

sonalets viden om palliation som konsekvens af den specialiserede palliative rådgivning ville øges, 

blandt andet i forhold til at kende hvornår der var tale om basal og specialiseret palliation. Det var hå-

bet, at den nye viden kunne inddrages i behandling for afdelingens øvrige patienter. Til belysning heraf 

er interviews og deltagerobservation med personalet, interviews med projektledelsen og Hospice Syd-

fyn inddraget. 

6.2.1 Personalets oplevelse 

Der er flere aspekter af personalets oplevelse af om de oplever en øget fagprofessionel viden og hand-

lekompetence gennem telemedicinsk rådgivning og sparring, hvorfor det følgende er inddelt i fire un-

derafsnit. 
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Et tab af speciale 

 

 

 

Sengeafsnittet har gennem mange år har haft ’stue 17’, indrettet af personalet og anvendt som skåne-

stue til terminale patienter. Personalet har årelang erfaring med at passe døende patienter, og under 

det etnografiske feltarbejde bliver det klart, at personalet oplever det som deres speciale; det de har 

mest erfaring med og får ros for, og ikke et område, der normalt bliver henvist videre. Med etablerin-

gen af den telemedicinske hospiceseng oplever en del af personalet en degradering af, hvad de kan i 

forhold til døende patienter og der opstår en usikkerhed i blandt dem om, hvornår en patient er beret-

tiget til den telemedicinske hospiceseng, og om den pleje, personalet ydede i den forbindelse, var til-

strækkelig. De første tre henvisninger til den telemedicinske hospiceseng sendes fra Hospice Sydfyn 

selv, og personalet på Ærø medvirker ikke ved henvisning eller visitationsprocessen. Fra april 2019 til 

november 2019 står den telemedicinske hospicestue tom. Personalet sender enkelte henvisninger af 

sted, men får afslag på dem, men patienterne opfylder ikke visitationskriterierne for specialiseret pallia-

tion. Personalet har ikke en klar viden omkring, hvornår en patient er egnet til den telemedicinske hos-

piceseng og flere blandt personalet har svært ved at se hvorfor nogle patienter kan visiteres dertil og 

andre ikke kan. 

Uddannelsesforløb af personale på Ærø 

 

 

I den indledende fase deltager hele personalet fra Sygehusenheden Ærø i en uddannelsesdag på Hospi-

ce Sydfyn. Denne dag opleves som fagligt givende for alle personalegrupper (lægerne deltager ikke), og 

personalet får en god indsigt i arbejdet på Hospices Sydfyn. Derudover afholdes der efterfølgende ud-

dannelsesdage for både læger og plejepersonale og enkelte fra personalet er i kortere praktikforløb på 

Hospice Sydfyn. Deltagerne i praktikforløbet og uddannelsesdagene oplever det som fagligt givende 

samt bidragende til en større indsigt og forståelse af projektet som helhed. Dog er det en udfordring at 

vedligeholde denne viden, da stuen står tom i syv måneder. 

Personale på Ærø om sparring og udbygning af fagprofessionel viden 

 

 

 

Videokonsultationerne opleves generelt som fagligt givende af personalet på Ærø. I situationer, hvor 

personalet på Ærø er i tvivl om behandling og smertelindring, giver Hospice Sydfyn gode og konkrete 

råd til behandlingsmuligheder som personalet kan prøve af. Under nogle indlæggelser har flere ting 

Personalet på Ærø har fået udbredt fagprofessionel viden og indsigt i arbej-

det på Hospice Sydfyn gennem indledende uddannelsesforløb. 

Personalet på Ærø oplever øgede handlekompetencer og viden om 

behandlingsmuligheder for døende gennem sparring med Hospice Syd-

fyn ved videokonsultationer. 

 

En del af personalet oplever etableringen af den telemedicinske hospice-

stue som et tab af deres speciale (at passe døende), og bliver forvirrede 

over den skelnen de skal tilegne sig. 
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måtte prøves af, og ved andre er en rette løsning fundet efter første videokonsultation. Efter videokon-

sultationen med Hospice Sydfyn opkvalificeres den smertelindrende behandling, og patienten og pårø-

rende får flere svar på deres spørgsmål og bekymringer. Personalet på Ærø fortæller, at de har gavn af 

at se, hvordan personalet på Hospice Sydfyn stiller og besvarer spørgsmål for at komme frem til kernen 

af problemstillingen og hvad der virkelig betyder noget for patienten og de pårørende i denne situation 

og i den afsluttende livsfase. 

Personale på Ærø om funktionen af de telemedicinske skærmmøder 

 

 

 

Nogle oplever, at skærmen og dens størrelse fungerer godt. Det forekommer naturligt at tale med per-

sonalet på Hospice Sydfyn gennem skærmen, og skærmens størrelse medvirker til en bedre og mere 

naturlig kontakt, da mødedeltagerne har samme størrelse, selv om man ikke fysisk er i samme rum. 

Andre fra personalet oplever skærmen som en hindring for den naturlige omgang til mødet. Det frem-

hæves, at det kan føles intimiderende, især for patienter, at blive kigget på fra en så stor skærm. Speci-

elt, når patienten i forvejen er i centrum for mødet. Hertil nævnes også, at videokommunikationen 

skærper opmærksomheden for aktivitet i baggrunden og interne kommentarer mellem mødedeltagere 

fra Hospice Sydfyn, hvilket opleves som en forstyrrende faktor for både patient og personale. 

Det nævnes fra personalet på Ærø, at det kan føles intimiderende at tale om tvivl ved behandling med 

det specialiserede personale på Hospice Sydfyn og dermed fremstå uvidende. Især da de ikke kender 

personalet på Hospice Sydfyn, og Hospice Sydfyn ikke kender til deres arbejdsgange. Dette sætter per-

sonalet i kontrast til, når de normalt står med en palliativ problemstilling og rådfører sig ved Palliativt 

Team over telefon. Dette gør de ofte ved situationer på sengeafsnittet og er meget tilfredse med denne 

løsning. 

6.2.2 Hospice Sydfyn om telemedicinsk rådgivning 

 

 

For Hospice Sydfyn har rådgivning af personalet på Ærø vist sig at bedst at kunne foretages af dem, der 

har ubegrænset arbejdstid, hvilket er ledelsen af Hospice Sydfyn. Tidspunkt (kl. 9.15) er svært, idet man 

på Hospices Sydfyn netop har holdt husmøde, hvorefter læger og sygeplejersker skal ud til patienterne. 

Det er ikke muligt at ansætte et personale i en halv time til at varetage videokonsultationerne. Derud-

over har personalet på Ærø også brug for afklaring og kan ikke vente til kl. 13. På grund af videokonfe-

rencen med Ærø er lægen på Hospice Sydfyn også en halv time bagud. Hvis patienten indlagt på Ærø 

har komplekse smerteproblematikker, er der tale om daglige konsultationer på 20-25 min.. Det er for 

lægen en patient mere.  

Der er en splittelse om forholdet til den telemedicinske skærm: For 

nogle bidrager den til god kontakt mellem mødedeltagerne, for an-

dre er skærmens størrelse forstyrrende og intimiderende. 

Hospice Sydfyn oplever ressourcemæssige udfordringer 

forbundet med den telemedicinske rådgivning 
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6.2.3 Projektledelsens perspektiv på personalets læreproces 

 

 

Det er projektledelsens oplevelse, at personalet lærer noget hver gang de står overfor en ny problem-

stilling og hører om en ny måde at løse en problemstilling på. Det er en proces, der tager tid. Persona-

lets usikkerhed kan forstås som en del af en forandrings- og udviklingsproces, hvor de fagligt skal diffe-

rentiere de palliative behov i basal og specialiseret. At der i projektperioden har været seks patienter, 

og at den telemedicinske hospiceseng har stået tom i syv måneder, gør kompetenceudvikling af hele 

personalet svær, idet personalet på hospitalsenheden ikke opnår rutine i arbejdet omkring den teleme-

dicinske hospiceseng. 

Projektledelsen synes, at de har formået at vende personalets usikkerhed i forhold til at skelne mellem 

basal og specialiseret palliation (’Er vi ikke gode nok?’). Personalet på Sygehusenheden Ærø er vant til at 

passe patienter i alle medicinske kategorier til et vist niveau, hvorefter de sender patienterne videre. 

Det samme princip gælder også for palliation. Projektledelsen påpeger, at det er vigtigt at huske, at den 

palliative stue ikke er lavet til personalet, men til patienterne. At den er bygget for at tage hensyn til 

patienterne og forsøge at imødegå deres behov. 

6.3 Sammenhæng i det palliative patientforløb 
Oplevelsen af sammenhængen i det palliative forløb kan være forskelligartede, afhængigt af perspektiv. 

Til belysning af området er personale på Sygehusenheden Ærø inddraget (interview og deltagerobserva-

tion), projektledelsen (interview) og Hospice Sydfyn (interview). Det har ikke været muligt at få inter-

views med hjemmesygeplejen. De praktiserende læger synes at tilbuddet er godt, men har ikke henvist 

patienter til den telemedicinske hospiceseng, idet deres patienter ikke har haft behovet.  

6.3.1 Personalets perspektiv 

Sammenhæng mellem ophold på Hospice Sydfyn og den telemedicinske hospiceseng 

 

 

 

Da de første tre patienter i den telemedicinske hospiceseng havde erfaringer med ophold på Hospice 

Sydfyn, oplevede personalet på Ærø, at patienter og pårørende havde forventninger med sig, som de 

ikke kunne indfri tilstrækkeligt. Personalet oplever ikke at have de nødvendige ressourcer til blandt 

andet madlavning efter køkkenets lukketid, aktiviteter og behandling, som de føler forventes af dem. 

Da den telemedicinske hospiceseng administreres anderledes end de resterende stuer, kommer perso-

nalet i konflikt med en forentning om, at her skal der ydes noget særligt og ekstra. Der opstår en fru-

stration, da de ikke kan leve op til dette, da de også skal passe patienterne på de andre stuer, der i per-

sonalets optik har brug for lige så meget, hvis ikke mere, pleje til tider. 

Det er projektledelsens oplevelse, at personalets fagprofessionelle 

viden og handlekompetence øges ved specialiseret rådgivning. 

 

En del af personalet på Ærø oplever det som svært at leve op til patien-

ternes forventninger, når patienterne har erfaringer fra ophold på Hos-

pice Sydfyn 
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Sammenhæng mellem den telemedicinske hospiceseng og sengeafsnittet på Ærø 

 

 

 

 

 

Under de første fire indlæggelser opstår der flere problemstillinger for personalet på Sygehusenheden 

Ærø i forbindelse af pleje af patienter i den telemedicinske hospiceseng. En stor del skyldes komplikati-

oner med selve stuen, dens indretning og fysiske placering i forhold til det resterende sengeafsnit. Nog-

le møbler bliver dels skiftet ud og andre tilkøbt efter ønske og behov fra personale og patienter. Dele af 

personalet oplever, at stuen er placeret langt væk og isoleret i forhold til de andre stuer, personalekon-

tor og personalestue. Det skaber en utryghed for personalet, når de ikke hurtigt kan se til patienten. 

Personalet tilknyttet den telemedicinske hospicestue fortæller, at de første patienter på stuen oplevede 

at føle sig isolerede og ensomme på stuen. Dette står i kontrast til den normale oplevelse på sengeaf-

snittet, hvor kontakten opleves som mere nær, da stuerne oftest har åbne døre ud til gangen og patien-

ter og personale kan hører og se hinanden, når personalet går ned ad gangen. Den indirekte kontakt 

gennem lyd og muligheden for at se hinanden i løbet af dagen opleves fra nogle blandt personalet som 

en essentiel del af den nære forbindelse mellem personale og patienter på sengeafsnittet. Denne kon-

taktform er ikke til stede på stuen med den telemedicinske hospiceseng, der er tilbagetrukket fra sen-

geafsnittet og lydisoleret. En frustrerende faktor for personalet og patienter er den store elektriske dør 

indtil den telemedicinske hospiceseng, som besværliggør den umiddelbare kontakt. Når døren åbnes, 

larmer den og forskrækker eller vækker patienten på stuen. Personalet oplever derfor i nogle tilfælde, 

at det kan føles intimiderende for både personale og patient at skulle tage kontakt til patienten bag 

døren. 

 

 

 

For at patienterne i den telemedicinske hospiceseng ikke skal tage stilling til for meget forskelligt per-

sonale, sørger personalet for at et fast personale er tilknyttet patienten én ad gangen. Denne medar-

bejder går derfor fra arbejdet på sengeafsnittet. Fordelingen af personale og forventningen om, at der 

skal ydes en ekstra indsats i forhold til den telemedicinske hospiceseng tydeliggør et skel mellem denne 

og de andre stuer. Dele af personalet påpeger, at dette skaber en ulighed blandt patienterne, som per-

sonalet ikke bryder sig om. Da der ofte samtidig er indlagt døende på de andre stuer på sengeafsnittet, 

opleves det som frustrerende, at patienten i den telemedicinske hospiceseng forventes at få bedre og 

ekstra behandling. Da kun en begrænset del af personalet har omgang med patienter i den telemedicin-

ske hospiceseng, føler en stor del af plejepersonalet ikke at plejen i relation til denne er en del af deres 

Det skaber en utryghed for personalet, at stuen med den telemedicinske hospi-

ceseng er placeret længere væk og de ikke hurtigt kan se eller høre patienten 

som ved de andre stuer. 

 

Flere blandt personalet fortæller, at nogle af patienterne i den telemedicinske 

hospiceseng har følt sig isolerede og ensomme på stuen grundet dens beliggen-

hed og lydisolering. 

En del af personalet oplever, at patienten på hospicestuen får bedre 

behandling og større andel af deres ressourcer end andre døende pa-

tienter på sengeafsnittet, hvilket skaber et uønsket skel mellem pati-

enterne 
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arbejde. De er ikke inddraget i plejen på stuen og har et distanceret forhold til projektet. Dette adskiller 

sig fra de andre stuer på sengeafsnittet, hvor personalet deler ansvaret og kontakten til patienter mel-

lem sig men ellers hjælper til, hvor der er behov. 

6.3.2 Projektledelsens perspektiv 

 

 

 

Overordnet er der hos projektledelsen en oplevelse af at have et godt grundlag for at skabe et sam-

menhængende palliativt patientforløb, idet de sundhedsprofessionelle på Ærø ikke er så mange og 

kender hinanden på tværs af sektorskel (Sygehusenheden Ærø, hjemme(syge)pleje og de praktiserende 

læger). Hospice Sydfyn har været en ny samarbejdspartner, og her er det erfaringen at det en god idé at 

lægen på Sygehusenheden Ærø kontakter Hospice Sydfyn for at få et billede af, hvilke informationer, 

der lægges vægt på i en henvisning. Dialogen giver indblik i den specialiserede palliation og tiden bruges 

konstruktivt. Derudover er præster (tilkaldt to gange), psykolog og socialrådgiver inddraget for at gøre 

patientforløbene mere helhedsorienterede. 

6.3.3 Hospice’ perspektiv 

 

 

 

Idet antallet af patienter i den telemedicinske hospiceseng er seks og der har været en lang periode 

uden patienter, er rutinen i de telemedicinske konsultationer ikke opnået og spørgsmålet er, om det er 

muligt. Projektet har ligeledes været ramt af personaleudskiftninger. Disse faktorer er årsag til, at råd-

givningen ikke er blevet uddelegeret til Hospice Sydfyns andre sygeplejersker. I givet fald ville hver en-

kelt sygeplejerske have én telemedicinsk hospiceseance hver tredje år. Lægen var ikke altid den samme 

til de telemedicinske videokonferencer, hvilket gjorde at det var vigtigt at en af de to fra ledelsen (syge-

plejersker) deltog i konferencen, og kunne huske, hvad der var sket i går. I sygehusenheden på Ærø var 

der også nye folk. Det hele sammenlagt udfordrer bestræbelserne på at skabe et sammenhængende 

palliativt forløb. Eftersom Hospice Sydfyn har en rådgivende funktion, har de ikke journalnotat på pati-

enterne. Hospice Sydfyn har således arbejdet med kardeks-lignende notater på patienterne, sådan at 

de kunne holde hinanden orienterede om, hvad der er sket fra dag til dag. Hvis ikke der bare er én, der 

gennemgående person kan videokonferencer nemt blive en halv time hver gang. 

Lægerne fra Palliativt Team (lønnet af Hospice Sydfyn) har været på Ærø og undervist med henblik på 

for lægerne imellem at skabe relationer og basis for en palliativt faglig dialog. Lægerne fra Ærø har ikke 

været på Hospice Sydfyn, hvilket også kunne have været en mulighed. Dog skal lægerne på Sygehusen-

heden Ærø favne mange specialer, hvoraf specialiseret palliation bliver en lille nieche som de kun står 

med de seks gange om året. Den læring, man får med sig fra en praktik skulle gerne kunne anvendes 

Der har været et godt udgangspunkt for at skabe et sammenhængende palli-

ativt patientforløb. 

Rutine i de telemedicinske konsultationer er svær at opnå med så få pati-

enter, hvilket udfordrer bestræbelserne på et sammenhængende palliativt 

patientforløb. 
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ofte og/eller i andre sammenhænge ellers bliver der sjældent brug for den viden, og den holdes ikke 

ved lige. Det samme gælder for sygeplejerskerne som skal kunne omsætte palliation til flere områder. 

Palliation er overalt, men det tager mange årtier at få palliation ordentligt ind i et sundhedsvæsen, hvor 

vi gerne vil helbrede. 

6.4 Inddragelse af patienter og pårørende i videokonference om eget pleje- og be-

handlingsforløb  
Muligheden for at inddrage patienter og eventuelt pårørende i den tværfaglige videokonference har 

været en central del af nærværende projekt og er tænkt til at kvalificere den specialiserede palliative 

rådgivning. I det følgende belyses personalets (deltagerobservation og interview), Hospice Sydfyn og 

projektledelsens (interviews) perspektiver på denne mulighed. Det har desværre ikke været muligt at få 

patienters perspektiv på dette. Derfor er personalets perspektiv på patienternes oplevelse inddraget. 

6.4.1 Personalets perspektiv på patienters oplevelse af at blive inddraget i eget pleje-og behandlings-

forløb 

 

 

 

Det er personalets indtryk, at patienterne og de pårørende generelt har gavn af at deltage ved video-

møderne. Deltagelsen ved møderne giver en vished om den specialiserede indsats og et skift fra den 

eventuelle tidligere behandling på sengeafsnittet. Herved fremkommer de første videosamtaler ved en 

ny patient som særligt givende. Hertil reflekterer personalet over om, det nødvendigvis altid er gavnligt 

for patienten eller de pårørende at deltage i møderne. Det opleves, at der ofte er behov for kollegial 

sparring og afklaring af tvivlsspørgsmål mellem personalet på Ærø og Hospice Sydfyn, hvilket kan ople-

ves som uhensigtsmæssigt og skabe forvirring for patienten og de pårørende. Personalet på Ærø vurde-

rer, at det i nogle situationer, ville være mere hensigtsmæssigt, at de selv videregiver informationer til 

patienten og pårørende efterfølgende. Ofte er der mange deltagere med til videokonsultationerne. For 

eksempel en læge og en eller to sygeplejersker fra Ærø, en læge, en sygeplejerske og en leder fra Hospi-

ce Sydfyn, patienten og et par pårørende. For personalet på Ærø og for patienten kan det virke om-

stændeligt, at så mange deltager i mødet. Der stilles spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt, at så 

mange deltager. 

6.4.2 Hospice Sydfyn 

 

 

 

Videobilledet giver Hospice Sydfyn en mulighed for at rådgive ud fra hvad de ser til forskel fra rådgiv-

ning over telefonen. Dette har de oplevet som en kvalitet. Dog finder Hospice Sydfyn det vigtigt at per-

sonalet på Ærø har gjort sig nogle overvejelser om, med hvilket formål patienterne og den pårørende 

Det opleves, at patienter og pårørende generelt har gavn af del-

tagelse ved videomøderne, men muligheden for kollegial spar-

ring og afklaring inden mødet efterspørges 

 

Forud for hver telemedicinsk konsultation skal det overvejes om patienter og pårø-

rende skal inddrages, og i hvilket omfang. 

Hospice Sydfyn foreslår en arbejdsgang til de telemedicinske konsultationer. 
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skal deltage i videokonferencen. I Hospice Sydfyns optik handler det om, at patienterne gerne skal have 

tillid til personalet på Ærø, hvilket kan blive udfordret, hvis patienter eller pårørende oplever at perso-

nalet på Ærø tager fejl. Derudover er det ikke alle spørgsmål, der egner sig til at blive stillet i patients og 

pårørendes nærvær. Hospice Sydfyn foreslår derfor at man på Ærø kunne have en arbejdsgang, hvor 

man starter med at fortælle patienten, at man har mulighed for at få rådgivning fra Hospice Sydfyn, 

hvorefter de sundhedsprofessionelle tager kontakt til Hospice Sydfyn for at drøfte de områder, de har 

brug for rådgivning om. Patient og/eller pårørende kan herefter være med på video. Det er Hospice 

Sydfyns anbefaling at der altid forud for mødet med patienten skal ske en afstemning blandt involvere-

de sundhedsprofessionelle af, hvad man skal tale sammen om. Afholdelsen af videosamtalerne har 

ligeledes givet anledning til drøftelse af, hvornår det er relevant alene at sparre med Hospice Sydfyn 

uden patient og/eller pårørende, eller med patient og/eller pårørende. Hospice Sydfyn mener at det 

skal vurderes fra patient til patient. Deltagelse af patienter og pårørendes deltagelse ikke må blive et 

mål i sig selv.  

6.5 Anbefalinger 

På baggrund af ovenstående fund opstilles følgende anbefalinger: 

6.5.1 Den telemedicinske hospicesengs rolle og viden om henholdsvis basal specialiseret palliation 

Anbefaling: Behovet for en specialiseret palliativ indsats på sengeafsnittet skal mellem ledelse og perso-

nalet klargøres og italesættes yderligere og kontinuerligt 

Personalet på Ærø skal have en bedre indsigt i, hvor og hvornår den specialiserede rådgivning kan gavne 

deres arbejde, og hvor den ikke kan. Dette skal skabe en større fælles forståelse mellem ledelse og per-

sonale om, hvorfor det telemedicinske hospiceprojekt i sig selv er nødvendigt. Personalet på Ærø har 

mange forcer i behandling og pleje af døende, men arbejdet kan styrkes gennem den specialiserede 

rådgivning. Jævnfør pårørendes beskrivelser og efterspørgsel for en specialiseret og helhedsorienteret 

indsats (afsnit 6.1.3). 

Anbefaling: Personalet på Ærø skal have større opmærksomhed på visitationskriterierne fra Hospice 

Sydfyn for hvornår en patient kan blive tildelt en plads i den telemedicinske hospiceseng 

Heraf vil personalet på Ærø opleve en større gennemsigtighed i processen. Der skal derudover kort 

drøftes en mulig indlæggelse på den telemedicinske hospicestue med Hospice Sydfyn, før tilbuddet 

gives til patienter og pårørende. Mere forklaring bag et afslag eller en godkendelse vil styrke persona-

lets viden til fremtidige henvendelser. 

Anbefaling: Ved tilbud om en plads i den telemedicinske hospiceseng, skal det klargøres for patienter og 

pårørende, hvordan tilbuddet adskiller sig fra ophold på Hospice Sydfyn, sengeafsnittet og andre tilbud 

Der skal foreligge en klar beskrivelse af, hvad patienten og de pårørende kan forvente af tilbuddet, samt 

hvad de ikke kan forvente. Både i forhold til stuens og sengeafsnittets faciliteter som overnatning, køk-

ken og aktiviteter og den specialiserede rådgivning og behandling i form af videokonsultationer. Det 

skal beskrives for patienten og pårørende, at opholdet på den telemedicinske hospicestue hverken er et 

ophold på Hospice Sydfyn, et andet regulært hospice eller en indlæggelse på sygehusenheden. Den 

telemedicinske hospiceseng på Ærø adskiller sig fra de andre former i beliggenhed, kontakt med perso-
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nale og behandlingsform, som patienten og de pårørende skal være indforståede med inden indlæggel-

se. 

Anbefaling: Det skal drøftes, hvordan man undgår, at den telemedicinske hospiceseng tydeliggør et skel 

og ulig behandling mellem hospicepatient og døende patienter på sengeafsnittet 

Dette kan ske ved, som tidligere beskrevet at arbejde med en kontinuerlig oplæring i og uddannelse af 

personalet i at skelne mellem basal og specialiseret palliation og at fremhæve at stuen er til at varetage 

de behov, der kræver specialiseret palliation. Sygehusenheden Ærø er dels vant til at sende patienter, 

der har behov for specialiseret behandling af sygdomme videre til Odense Universitetshospital. Det 

samme har været tilfældet på palliationsområdet, indtil den telemedicinske hospiceseng blev en reali-

tet. Den telemedicinske hospiceseng er et bud på at tilføre et element af specialiseret palliation på Ærø, 

så den terminale patient og de pårørende ikke skal så langt væk fra deres hjem. 

6.5.2 Opbyggelse af fælles fagprofessionel viden og samarbejde om palliation 

Anbefaling: Oplæring af personalet i at afholde videokonferencer med specialiseret palliativ rådgivning 

er en læreproces 

Personalet har brug for ’at være i lære’ med henblik på at spørge ind til hele patientens situation, og 

ikke alene i forhold til at afklare specifikke spørgsmål. Under videomøderne ser og hører personalet på 

Ærø, hvordan de på Hospice Sydfyn stiller og besvarer spørgsmål, hvilket er en lærerig proces til at få 

udbygget de palliative handlekompetencer. At forstå videomøderne som en del af en læreproces kan 

eventuelt også afhjælpe en følelse af, at det kan opleves som intimiderende for personalet på Ærø at 

dele tvivl og usikkerheder ved behandling. 

Anbefaling: Gentagne uddannelsesdage og praktik forløb mellem personalet involveret i den telemedi-

cinske hospiceseng 

De indledende uddannelsesforløb på Hospices Sydfyn gav personalet på Ærø et godt indblik i, hvordan 

der arbejdes indenfor det specialiserede palliative felt på Hospice Sydfyn. Kortere uddannelsesmøder 

kan med fordel afholdes løbende for at vedligeholde denne vidensudveksling og sikre, at nyt personale 

får samme introduktion til arbejdet med palliation i relation til den telemedicinske hospiceseng og sen-

geafsnittet. Hospice Sydfyn kunne med fordel også hjælpes til indsigt i Sygehusenheden Ærøs arbejds-

processer for dermed at have et bedre udgangspunkt for rådgivning og indsigt i personalets handle-

kompetencer. 

Anbefaling: Før en henvisning sendes til Hospice Sydfyn, er det en god idé at drøfte med Hospice Sydfyn, 

hvilke informationer, de lægger vægt på at kende til. 

Denne anbefaling er særligt gældende, når man i projektet er ved at gøre sig de første erfaringer, eller 

hvis der ikke er tilstrækkeligt med patienter til at opnå rutine.  
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6.5.3 Drift og brug af den telemedicinske hospiceseng 

Anbefaling: Den telemedicinske hospiceseng egner sig ikke til patienter som er meget alene og føler sig 

utrygge ved at være alene, langt fra personalet 

Stuens beliggenhed, døre og lydisolering egner sig ikke til patienter, som er utrygge ved at være alene 

og have langt til personalet. Stuen egner sig derimod godt til patienter, som ønsker mere privatliv og 

har mange besøgende. Den elektriske dør til stuen skal skiftes ud med en dør, som passer til persona-

lets arbejdsgange og ikke forstyrrer og besværliggør kontakten mellem personale og patient. 

Anbefaling: Overvej hvor meget personale, der skal involveres omkring den telemedicinske hospiceseng 

I og med at den telemedicinske hospiceseng kan stå tom i perioder, og der således kan gå længere tid 

imellem patienter indlægges, skal ambitionen om, at alt personale skal involveres, nedjusteres. Dette af 

hensyn til det sammenhængende patientforløb og kvaliteten i dette. Det betyder at styrkelsen af det 

fagprofessionelle fællesskab omkring palliation vil mindskes, men det virker ikke muligt at opnå begge 

dele, når det drejer sig om så få patienter. 

Anbefaling: Brugen af den fysiske stue under tomme perioder skal i højere grad ligges i hænderne på 

personalet på Ærø  

Når stuen med den telemedicinske hospiceseng står tom, skal stuens badeværelse kunne benyttes, når 

de andre badeværelser er optagede. I nødstilfælde kan personalet på Ærø internt drøfte om stuen skal 

tages i brug til indlæggelse af patienter, hvis stue 17 er i brug. Dette er for at stuen bliver et aktiv for en 

del af personalets arbejde og får rutineret den praktiske brug af stuen samt, at personalet oplever den 

som ”en del af afdelingen”. 

6.5.4 Inddragelse af patienter og pårørende ved videomøder 

Anbefaling: Der skal være større opmærksomhed på patientens forhold til og reaktion på skærmen 

Mødet via skærm kan for nogle patienter medvirke til god kontakt og for andre være intimiderende: 

Der skal være en opmærksomhed på og åbenhed overfor, at dette kan være tilfældet, og eventuelt 

justere, hvis patienten eller den pårørende ikke bryder sig om at blive betragtet fra den store skærm-

forbindelse. 

Anbefaling: Mulighed for kollegial sparring og drøftelser mellem Ærø og Hospice Sydfyn uden patienten 

og pårørendes tilstedeværelse 

Personalet kan opleve det som intimiderende at skulle vise sin tvivl og fremstå uvidende til videomø-

derne. Dette skyldes hovedsageligt konceptets set up, hvor pårørende og patienten er til stede ved al 

kontakt mellem de to grupper af fagpersonale. Der skal derfor være bedre mulighed for, at personalet 

på Ærø og Hospice Sydfyn forinden kan drøfte eventuelle tvivlsspørgsmål, så der ikke fremstår uover-

ensstemmelser eller usikkerhed, når patienten og pårørende er til stede. 

Anbefaling: Inddragelse af patient og pårørende skal ikke være et mål i sig selv 
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I den forbindelse er en vigtig pointe fra både Hospice Sydfyn og personalet på Ærø, at patienten og på-

rørende ikke altid har gavn af at deltage i videomøderne. Der skal dermed større opmærksomhed på 

om patient og pårørende selv ønsker at deltage ved det specifikke foreliggende møde eller foretrækker, 

at personalet sørger for at videregive informationer fra mødet til dem efterfølgende. 

Anbefaling: Behov for udbredelse af viden om den telemedicinske hospicestue og dens muligheder for 

borgere på Ærø 

Der skal sørges for, at den telemedicinske hospiceseng i tilsvarende grad tilbydes fra kommunen, 

hjemmesygeplejen og Palliativt Team og ikke kun til borgere gennem sygehusenheden eller Hospice 

Sydfyn. Udbredelse af viden om den telemedicinske hospicestue kan ske gennem den beskrivende fol-

der, der nu er under udarbejdelse, til borgere på og uden for øen. Der kan afholdes foredrag eller åbent 

hus, for eksempel i forbindelse med, at stuen går fra projektfase til almindelig drift. Her skal der oplyses 

om, hvilke muligheder, der forbundet med en telemedicinsk hospiceseng på Ærø. Hvad kan det ud over 

at være endestation for livet? Hvordan adskiller dette tilbud sig fra et ophold på et hospice, pasning i 

hjemmet eller plejehjem? 

7. Omkostninger ved telemedicinsk hospiceseng  

7.1 Etableringsomkostninger   

I opgørelsen over etablering af telemedicinsk hospiceseng indgår; byggeudgifter, udgifter til teknisk 

udstyr, kompetenceudvikling, projektledelse og evaluering.  

Etablering af stuen (bygge- og indretningsudgifter) beløb sig til i alt kr. 2.565.377. Teknisk udstyr til vi-

deokonsultationer kostede hhv. 70.565 kr. på Sygehusenheden Ærø, 70.544 kr. på Hospice Sydfyn og 

2.250 kr. til teknisk opsætning. I alt kr. 143.359. 

Udover prissatte etableringsomkostninger er der gået ressourcer til kompetenceudvikling. Der er arran-

geret undervisning til 28 hospitalsansatte (alle personalekategorier), 15 ansatte i hjemmesygeplejen og 

5 praktiserende læger, med et samlet timeforbrug på ca. 333 timer. Undervisernes samlede timefor-

brug (inklusive forberedelse, undervisning og rejsetid) var ca. 51 timer. I alt blev der således anvendt ca. 

384 timer til undervisning. Derudover har en stor andel af de hospitalsansatte deltaget i et studiebesøg 

på Hospice Sydfyn, hvilket inklusive transport anslås at beløbe sig til ca. 320 timer uden at tidsforbruget 

for Hospice Sydfyn indgår. I alt 704 timer.  

Til at varetage udvikling af projektet blev der nedsat hhv. en projektgruppe, en arbejdsgruppe (1) til 

udvikling af arbejdsgange og undervisningsaktiviteter og en arbejdsgruppe (2) til evaluering. Derudover 

blev der afholdt møder i et borgerpanel. Der er her estimeret et samlet tidsforbrug på 256 timer (trans-

porttid er ikke medregnet da det er forskelligt hvor møder er afholdt og dermed hvor mange der har 

haft hvor lang transporttid, derudover har en del deltaget virtuelt i møderne). 
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Udover det optalte ressourceforbrug indgik ressourcer til projektledelse og lokalt udviklings- og imple-

menterings arbejde samt til evaluering. Da der ikke er opgørelser over timeforbruget, er der anvendt 

beløb angivet i projektbudgettet10 i nedenstående Tabel 3.  

I alt 960 timer og 3.778.736 kr. 

Tabel 3: Etableringsomkostninger (projekt) 

 Timer Pris (estimat)* 

Etablering af telemedicinsk hospicestue  2.565.377 

Teknisk udstyr til videokonsultation  143.359 

Kompetenceudvikling 704 352.000 

Projektmøder 256 128.000 

Projektledelse og implementering  450.000 

Evaluering  150.000 

I alt 960 3.788.736 
*Gennemsnitlige lønsatser er indhentet fra økonomiafdelingen på OUH. Den årlige gennemsnitlige bruttoløn er 

omregnet til en effektiv timelønssats ud fra en forudsætning om 37 timers arbejdsuger fratrukket 6 ugers ferie, 7 

fri- og helligdage (i alt 223 dage per år) med en effektiv arbejdstid relateret til patientbehandling på 25 ugentlige 

timer. Et effektivt årsværk svarer således til 66.900 minutter eller 1.115 timer relateret til patientbehandling. Til 

effektiv timelønssats er der taget udgangspunkt i en værdiansættelse af personalets tid (2017 prisniveau) på hhv. 

501 kr. for sygeplejersker, 864 for overlæger og 468 for IT-specialister. Da mange forskellige personalegrupper har 

deltaget er der i ovenstående anvendt en timesats på 500 kr.  

7.2 Driftsomkostninger 

Der er ikke tilført Sygehusenheden Ærø ekstra personaleressourcer, idet en almen medicinsk seng er 

konverteret til en telemedicinsk hospiceseng. Der vil dog løbende skulle afsættes tid til uddannelse i 

forbindelse med udskiftning i personalegruppen og eventuelt opdatering af viden, idet der ikke kan 

forventes et jævnt flow af patienter, hvor personalet kan holde deres viden om specialiseret palliation 

vedlige. Der er i projektperioden anvendt ca. 4 timer per patient til kompetenceudvikling. I forhold til 

personalets fremtidige adgang til specialiseret palliativ rådgivning vedrørende patienter indlagt i den 

telemedicinske hospiceseng, skal såvel niveauet for denne som hvem der skal varetage den, afklares.  

I projektperioden har der været 23 planlagte opkald og 11 ad hoc opkald. Det svarer til 5,67 opkald pr. 

patient. For hver opkald bruger lægen og sygeplejersken hver især på Hospice Sydfyn 45 min + 15 min 

pr. videokontakt til forberedelse og gennemgang. Derudover har Hospice Sydfyn som tidligere beskre-

vet udfordringer med at de telemedicinske konsultationer ligger samtidig med Hospice Sydfyns daglige 

konference om koordinering af behandling og pleje af patienter på Hospice Sydfyn. Dermed bliver læ-

gernes arbejdsdag længere. Idet lægerne på Hospice Sydfyn, ansat i Palliativt Team (under afd. R på 

OUH), er købt af Hospice Sydfyn til at varetage den lægelige funktion på Hospice Sydfyn, og den tele-

medicinske hospiceseng rådgives af den tid, de er på Hospice Sydfyn, har lægernes arbejdstid på Hospi-

ce Sydfyn en økonomisk konsekvens for Hospice Sydfyn. 

                                                           
10

 https://www.regionsyddanmark.dk/dwn661098  
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Hospice Sydfyns indsats har vist sig at række ud over ’deres rådgivende’, idet de med den telemedicin-

ske funktion tilføjet, har vist sig at have en deltagende og mere omfattende rolle. Dette stemmer fint 

overens med at praksis ændrer sig, når en teknologi inddrages. Det bør derfor overvejes om de skal 

honoreres, idet de lægger langt mere tid i de telemedicinske videokonsultationer end ved en simpel 

telefonforespørgsel. Hvis patienten indlagt på Ærø har komplekse smerteproblematikker, er der tale om 

daglige konsultationer på op til 45 min.. Det er for lægen en patient mere.  

Videokonsultationerne foregik over Region Syddanmarks net og udstyr, som er velafprøvet og kører i 

drift, og deltagernes oplevede ikke tekniske problemer. Både Hospice Sydfyn og Sygehusenheden Ærø 

var forud for projektet vant til at foretage videoopkald. Der er således ikke brugt ressourcer på IT sup-

port. 

8. Input til en eventuel fase 2 af projektet 
Forud for opstart af dette projekt var det tanken at den telemedicinske hospiceseng skulle overgå til 

fase 2 ved at hjemmesygeplejen skulle inddrages yderligere. Det er projektledelsens vurdering, at det 

ikke er dem, der skal lede denne del af projektet, men at hjemmesygeplejen skal tage stilling til, hvor 

vidt og i givet fald på hvilken måde, de vil være en del af projektet. 

9. Diskussion 
Metodemæssigt bygger denne evalueringsrapport på flere metoder, der er fundet relevante. Der er 

udført et grundigt arbejde over tid med at kortlægge projektets forandringsteori og programteori, base-

ret på projektbeskrivelse, projektmøder og interviews af involverede aktører. I forbindelse med evalue-

ring af de tidligere erfaringer med den telemedicinske hospicestue er etnografisk feltarbejde udført 

over tre måneder, hvilket ikke alene giver mulighed for at interviewe aktører, men også over længere 

tid at deltage i og observere praksis omkring den telemedicinske hospicestue. Dog har der i observati-

onsperioden kun været indlagt en patient i den telemedicinske hospiceseng, men feltarbejdet har alli-

gevel givet dyb indsigt i personalets betragtninger på og anvendelse eller ikke anvendelse af stuen og 

på personalets praksis omkring døende på stue 17. Denne viden styrker rapportens resultater.  

I hele evalueringsperioden på 13 måneder har der været indlagt seks patienter, der dog ikke har haft 

kræfter til at bidrage til evalueringen. Dette er et vilkår for fremtidige evalueringer af telemedicinske 

hospicesenge og helt generelt et forhold, der kræver grundige etiske overvejelser. Etnografisk feltar-

bejde kunne have bidraget med viden på dette felt, havde den fundet sted samtidig med hovedparten 

af indlæggelserne, hvilket af naturlige årsager ikke kan planlægges. Manglen på patienter og pårørende 

med direkte erfaringer på den telemedicinske hospicestue er forsøgt kompenseret med interviews af 

pårørende, der har oplevet at være på stue 17, og med personalets oplevelse af, hvordan patienter og 

pårørende har oplevet en indlæggelse på den telemedicinske hospicestue. Der indgår således ikke viden 

om patienter og pårørendes direkte erfaringer med den telemedicinske hospicestue.  

Projektet har været ramt at personaleudskiftninger på Ærø og af evalueringskonsulenterne. Dette har 

betydet videnstab og en smule forsinkelse i processen. 
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11. Bilag 
Budget for etablering af telemedicinsk hospiceseng (https://www.regionsyddanmark.dk/dwn661098 ) 

 I alt 2018 2019 
Teknik 
Hardware, pc, 
video  

20.000  20.000   

2 stk. SX20 til 
hospice og sen-
gestue på Ærø  

136.000  136.000   

Personaleressourcer 
Overordnet pro-
jektledelse  

100.000  50.000  50.000  

Lokal projektle-
delse (afd., kom-
mune, Innovation)  

150.000  75.000  75.000  

Implementering 
lokalt  

200.000  100.000  100.000  

Uddannelse  
Deltagelse i kli-
nisk undervisning  

50.000  20.000  30.000  

Deltagelse i tek-
nik-undervisning  

5.000  2.000  3.000  

Mødeafholdelse  
Styregruppemø-
der  

25.000  10.000  15.000  

Projektledermø-
der  

25.000  10.000  15.000  

Teknikmøder  10.000  5.000  5.000  
Evalueringsaktiviteter  
Mini-MTV  150.000  50.000  100.000  
Kørsel, befordring, rejser  
Befordring  10.000  5.000  5.000  
Materialer  
Vejledninger  2.000  1.000  1.000  
Informations ma-
teriale  

5.000  3.000  2.000  

Ombygning til teleme-
dicinske hospicestue  

2.668.506  2.668.506  

I alt  3.556.506  3.155.506  401.000  

 


