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Baggrund

� Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den 
Palliative Indsats 2011

� Forløbsprogram for Rehabilitering og Palliation i 
forbindelse med kræft 2012

� Bevare og forbedre kvalitet: 
Faglig, patientoplevet og organisatorisk fx 
pakkeforløb
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Palliation, WHO’s definition

� ”Den palliative indsats har til formål at fremme 
livskvaliteten hos patienter og familier, som står 
overfor de problemer, der er forbundet med 
livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre 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.”
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Palliation, WHO fortsat

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

� Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i 
sammenhæng med andre behandlinger
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Helhedsperspektiv, fælles perspektiv 
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Palliation, Sundhedsstyrelsens anbefalinger

� Udgangspunkt i WHO’s definitioner

� Overlap mellem Rehabilitering og Palliation� Overlap mellem Rehabilitering og Palliation

� Helhedsperspektiv
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Palliation, Sundhedsstyrelsens anbefalinger

� Palliation skal omfatte alle livstruende lidelser, 
ikke blot kræft

� Palliation (og rehabilitering)skal ved behov 
indsættes tidligt i forløbet

� Palliation skal være tværfaglig og teambaseret
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Målsætning

Bevare og forbedre

� Høj faglig kvalitet

� Patientoplevet kvalitet

� Organisatorisk kvalitet ( bl.a. eksisterende 
patientforløb)



Palliation

� Basalt niveau
� Specialiseret niveau

� Kommunikation og koordination, tværfagligt og � Kommunikation og koordination, tværfagligt og 
tværsektorielt

� Øget adgang til specialiseret behandling og 
rådgivning

9



Palliation, individuelle indsatser

� Behovsvurdering
� Uddybende behovsvurdering
� Fælles plan

� Redskaber

� Kliniske retningslinjer: Sundhedsstyrelsen 
Selskaber o. a.?
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Palliation, kompetencer

Kompetence erhverves ved erfaring samt evt. ved 
mere formel uddannelse

� A: Basalt, prægraduat uddannelse, basalt og 
specialiseret niveauspecialiseret niveau

� B: Udvidet, postgraduat, erfaring/uddannelse, 
basalt og specialiseret niveau

� C: Specialiseret , postgraduat uddannelse, 
specialiseret niveau
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� Tak
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Faser i pakkeforløbet

Indgang til 

Pakke-

forløb

Udredning Behandling
Efter-

forløb

Afslutning 

af pakke-

forløb

Den fase opdelte tankegang i pakkeforløb en styrke og en svaghed



Målgruppens størrelse

� Samlet 36.559 nye kræfttilfælde i 2011
Prævalens i 2011: 246.143 personer 

� Patienter i pakkeforløb for hjertesygdomme: ca. 
55.000, ca. 11.500 modtager invasiv behandling. 55.000, ca. 11.500 modtager invasiv behandling. 
Skønnet flere end 200.000 hjertesyge

� KOL: 3.444 døde i 2011. Mange flere syge

� Og progredierende neurologiske lidelser, uræmi 
etc
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