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Den palliative indsats

• WHO’s definition af den palliative indsats:

”- at fremme LIVSKVALITETEN hos PATIENTER og FAMILIER, som 
står overfor de problemer, der er forbundet med LIVSTRUENDE 
sygdom, ved at forebygge og LINDRE LIDELSE gennem tidlig 
diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af 
smerter og andre problemer af både FYSISK, PSYKISK, 
PSYKOSOCIAL og ÅNDELIG ART”. (WHO 2002)



Opdeling af palliative  faser

Den tidlige palliative fase Borger livstruende syg.
Livsforlængende/evt helbredende 
behandling er relevant.
Kan være rehabiliterende.
Tilstand kan vare år.

Den sene palliative fase Borger er uhelbredelig syg. 
Sygdomskontrol er ikke længere relevant
Symptomkontrol og omsorg er lindrende.
Tilstanden varer typisk måneder.

Den terminale fase Borger er uafvendelig døende.
Livsforlængende indsats ikke relevant.
Støtten omfatter også de pårørende.
Tilstanden varer dage/uger.

SST 2011



Borgeren i den tidlige fase

• Den instrumentelle opgave

• Kontinuitet i hjemmet

• Borger og pårørende

• Snak på trappen

• Konkrete informationer 

• Tætte observationer i hjemmet



Borgeren i den sene palliative fase

• Kurativ behandling er stoppet

• Ikke optimalt behandlede smerter

• Komplikationer i vagterne.

• Kompleks problem – kontakt til DPT

• Udskrivningsrapport

• Information



Den terminale fase

• Pårørende

• Behandlingsniveau er besluttet

• Stort ansvar for plejepersonale

• Information/forventninger

• Hvem er tovholder?



Patientfortælling

• Kvinde i 70’erne 

• Cancer vesica - Brickerblære (tidlig fase)

• Ileus, får anlagt NK – fortsat forbindingskift

• Pallierende behandling  afsluttes – besked fra sygeplejersken

• Henvisning til Det Palliative Team (DPT)

• Øget støtte i hjemmet - palliation

• Hurtigt indsættende dårlig AT

• Hjælpemidler i hjemmet

• Opstartsamtale DPT – Icterisk – behandlingsniveau 

• Dør 1 uge efter i eget hjem.

Tidlig fase

Sen fase

Terminal 
fase



Afslutning

• Hvordan kan vi forbedre 
overgangen fra sygehus til 
hjemmet?



ØNSKESEDDEL

• Tæt kontakt fra hjemmesygeplejen til sygehuset 
og omvendt

• Tænke fremtid – fx ift hvornår sc. medicin skal 
ordineres

• Information om behandlingsniveau til patient og 
pårørende

• Henvisning til Det Palliative Team i komplekse 
patientforløb

• Forventninger til forløbet (hjælpemidler, meget 
personale, forværring, de sidste timer)
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