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Information til kommuner om palliativ døgnvagt
Palliativ beredskabsvagt
Fra den 1. september 2013 vil der være døgnadgang til rådgivning
fra det specialiserede palliative niveau.
Rådgivning kan i almindelig dagtid som hidtil indhentes hos de
palliative team på
• Aarhus Universitetshospital,
• Hospitalsenheden Vest,
• Hospitalsenhed Midt,
• Regionshospitalet Randers og
• Regionshospitalet Horsens.
Uden for almindelig dagtid vil der fra den 1. september 2013 være
mulighed for at trække på to palliative beredskabsvagter udgående
fra henholdsvis Aarhus Universitetshospital og fra Hospitalsenheden
Vest.
Adgang til vagten
På hverdage kl. 15.00–08.00 og i weekender/helligdage kl. 08.00–
08.00 er der mulighed for telefonisk rådgivning fra det specialiserede
palliative niveau.
•

•

•
•

Hospice (sygeplejerske) kontakter læge i den palliative
beredskabsvagt vedrørende alle spørgsmål fraset
dødsattester. Der vil fortsat være behov for at benytte den
almindelige vagtlægeordning til udstedelse af dødsattester
uden for den tid, hvor lægen fra de palliative team er til stede
på hospice.
Hospitalslæger på bagvagtsniveau kan kontakte læge i den
palliative beredskabsvagt vedrørende patienter med
livstruende sygdomme med en afgrænset palliativ
problemstilling, der ikke har kunnet løses af basisniveauet.
Vagtlæger kan kontakte læge i den palliative beredskabsvagt.
Hjemmesygeplejersker har via vagtlægen adgang til den
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palliative beredskabsvagt vedrørende patienter, der i forvejen er visiteret til de
palliative team, i tilfælde hvor vagtlægen vurderer, at rådgivning fra det specialiserede
palliative niveau ikke kan afvente de palliative teams almindelige åbningstid.
Den palliative beredskabsvagt kontaktes, hvis
• de ovennævnte fagpersoner vurderer, at der er behov for en specialiseret palliativ
lægefaglig rådgivning og/eller ordination
• de ovennævnte fagpersoner vurderer, at den specialiserede palliative lægefaglige
vurdering kan forhindre unødig gene for patienten i form af f.eks.
flytning/hospitalsindlæggelse.
Det er vurderingen, at der såvel på det basale som på det specialiserede palliative niveau
normalt ikke er behov for, at den vagthavende palliative beredskabsvagt giver fysisk
fremmøde. Vagten forventes helt overvejende at kunne varetages telefonisk. Det er den
palliative beredskabsvagt, som tager stilling til, om fremmøde er nødvendigt.
Organisering af vagten
Øst-vagten
Palliative læger fra de palliative team ved Regionshospitalet Randers, Aarhus
Universitetshospital og Regionshospitalet Horsens varetager vagten for AUH, Regionshospitalet
Randers, Regionshospitalet Horsens, Hospice Søholm, Hospice Djursland og det kommende
hospice i Brædstrup samt en visiteret adgang for hjemmeplejen i Aarhus, Samsø, Randers,
Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Horsens, Odder og Hedensted kommuner.
Vest-vagten
Palliative læger fra de palliative team ved Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest
varetager vagten for Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Vest, Hospice Limfjorden, Anker
Fjord Hospice samt en visiteret adgang for hjemmeplejen i Silkeborg, Viborg, Skive, Lemvig,
Struer, Holstebro, Herning, Ringkjøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner.

Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest har ansvaret for at tilrettelægge
bemandingen af de to vagter.
Forsøg
Efter seks måneders drift ønsker Region Midtjylland i samarbejde med to kommuner at
etablere et forsøg, hvor den kommunale hjemmepleje får direkte adgang til den palliative
beredskabsvagt vedrørende patienter, der er visiteret til de palliative team.

Side 2

