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Vælg farveTil patienter og pårørende

Når man er uafvendeligt syg og døende, kan man tilbydes en socialmedicinsk foranstaltning, tidligere
kaldet terminal registrering.
Dette er et tilbud fra sundhedsvæsenet, der giver mulighed for hurtigere koordinering af pleje og
behandling.
• Lettere adgang til behandling på din stamafdeling på sygehuset
• Gratis medicin (efter lægelig vurdering)
• Transport til og fra sygehuset efter konkrete kriterier
 
Kommunen tilbyder derud over:
• Mulighed for pårørende at søge plejeorlov
• Fysioterapi til patienten
• Hjælp i hjemmet til personlig pleje
• Hjælp til medicindosering og sårpleje
• Hjælp til praktiske opgaver
• Hjælpemidler og boligændringer
 
Stamafdeling
At have en stamafdeling betyder, at man ved pleje og behandling på sygehuset kan henvende sig til sin
stamafdeling.
Opstår der mindre akutte problemstillinger, er din egen læge og evt. hjemmeplejen dine nærmeste
kontaktpersoner, som du eller din familie i første omgang skal kontakte for assistance. Henvendelse til
afdelingen kan ske ved behov for indlæggelse. Det er dog vigtigt, at du/I tager telefonisk kontakt til
afdelingen, så de ved, at du kommer.
 
Samarbejde
Det er vigtigt at være i tæt dialog med dig og din familie, i forsøget på at imødekomme dine ønsker og
forventninger.
Er man tilknyttet hjemmeplejen, samarbejder vi tæt med dem omkring din indlæggelse og udskrivelse.
Der afklares om, hvilke behov vi oplever du og din familie har, og om der skal iværksættes yderligere
hjælp i hjemmet.
 
Medicin
Lægen kan efter konkret vurdering søge lægemiddelstyrelsen om 100 % tilskud til lægeordineret
medicin. Dette vil patienten få skriftlig besked om.
 
Transport
Transporten til og fra sygehuset skal du som hovedregel selv sørge for og selv betale, men Regionen
yder tilskud til transportudgifter, hvis du bor mere end 50 km fra sygehuset og har en samlet
billetudgift på mere end 104 kr. tur/retur eller hvis du er pensionist og har en samlet billetudgift på
mere end 44 kr. tur/retur. 
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Du kan få siddende eller liggende transport, hvis sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager
ikke kan benytte offentlige transportmidler, og hvis ovenstående betingelser er opfyldt, eller hvis du i
forbindelse med sygehusbehandling skal til videre ambulant behandling. Hvis du har konkrete
spørgsmål kan du ringe til Sydvestjysk Sygehus Patientbefordring tlf. 79182373.
 
Hjemmesygeplejen
Der ydes hjælp til personlig hygiejne, medicindosering, sårpleje mv., samt omsorg og støtte til både
patient og de pårørende.
 
Plejeorlov
• Patienter med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig, og hvor levetiden

forventes at være begrænset
• Når patienten ønsker at tilbringe den sidste tid i hjemmet, og tilstanden ikke nødvendiggør varig

indlæggelse på sygehus, aflastningsplads eller hospice. Efter udfærdigelse af den socialmedicinske
foranstaltning (terminalerklæring) til kommunen, kan kommunen etablere hjælpen i hjemmet

• Ægtefælle eller samlever
• Børn, svigerbørn eller forældre
• Ven eller veninde
 
Pårørende tager kontakt til arbejdsgiver og fortæller, at man ønsker at søge om plejeorlov.
Arbejdsgiver har pligt til at give tilladelse til det. Derefter kontakter den pårørende den
hjemmekommune, hvor den syge bor, og hvor orloven skal søges fra. Orloven søges skriftligt eller
elektronisk på www.borger.dk  og der vedlægges/vedhæftes kopi af 3 måneders lønsedler (Læs mere i
patientinformationen: Plejeorlov til pårørende til uhelbredeligt syge).
Spørg sygehusets socialrådgiver eller sagsbehandler ved din kommune, hvis du er i tvivl.
 
Fysioterapi
Efter en konkret lægefaglig vurdering, kan der gives gratis lindrende fysioterapi til f.eks. kropsligt
ubehag, åndenød, ødemer, smerter og angst og til at mindske tab af funktioner. (§2 aftale for palliativ
fysioterapi)
 
Hjemmehjælp
Personlig pleje som f.eks. hjælp til bad og vask, til at få tøj på, komme ud af sengen og til at spise, til
medicindosering og sårpleje m.m. Der ydes også omsorg og støtte til både patient og pårørende.
Praktisk hjælp som f.eks. tøjvask, indkøb, rengøring.
Madservice, hvor patienten kan få bragt mad hjem, hvis patienten ikke selv kan lave den pga. sygdom.
 
Det er kommunen, der afgør, om du kan få hjemmehjælpen og til hvilke områder.
 
Hjælpemidler
Hvis du har behov for et hjælpemiddel for bedre at kunne klare din hverdag, så kan kommunen bevilge
det, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpemidler kan f.eks. være
elevationsseng, kørestol, rollator, toiletforhøjning, ramper, tryghedsalarm og meget andet, der kan
afhjælpe dine konkrete problemstillinger.
Der kan også blive tale om boligændringer, hvis det er påkrævet f.eks. for at kunne komme rundt med
en kørestol.
 
 


