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Vælg farveTil patienter og pårørende

Palliativ indsats
Palliativ indsats er lindrende behandling og omsorg til mennesker med alvorlig, livstruende sygdom,
hvor helbredelse ikke er mulig. Målet er at fremme livskvaliteten for dig og dine pårørende ved at lindre
de gener, som sygdom kan medføre.
 
Palliativt Team 
Palliativt Team arbejder tværfagligt og består af læger, sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver og
fysioterapeut.
 
Hvad kan vi tilbyde?
Vi tilbyder hjælp til patienter med komplekse symptomer og problemer, hvor der er behov for
specialiseret indsats. Afhængig af problemstillingerne kan der for nogle være tale om, at teamet bliver
tilknyttet tidligt i forløbet. Der kan også være tale om en indsats i en afgrænset periode.
Problemstillingerne kan for eksempel være:
• Smerter, kvalme, vejrtrækningsbesvær, appetitløshed, træthed og andre symptomer
• Sociale og økonomiske forhold
• Psykologiske og følelsesmæssige problemer
• Åndelige og eksistentielle overvejelser
• Støtte til pårørende
• Rådgivning til børnefamilier
• Støtte til efterladte (hvis der har været et forløb hos os)
 
Hvordan bliver man tilknyttet teamet?
Du kan blive henvist til os af din egen læge eller en sygehuslæge. Henvisningen bliver set i løbet af en
til to arbejdsdage, og du vil her blive kontaktet pr. telefon med henblik på at lave en tidsaftale. Ved
denne samtale vil vi vurdere, hvilken hjælp der er brug for.
Kontakten kan bestå af hjemmebesøg, telefonsamtaler, ambulante vurderinger, tilsyn på hospital og
plejehjem. Teamet samarbejder med din egen læge, hjemmeplejen eller andre fagpersoner, som du er
tilknyttet. Palliativt Team har et tæt samarbejde med Hospice Sydvestjylland.
 
Teamets træffetid
Palliativt Team kan træffes på alle hverdage mellem kl. 9:00-14:00, fredag kl. 9:00-12.00.
 
Hvis du har behov for akut hjælp uden for teamets åbningstid, vil det være naturligt at kontakte din
hjemmesygeplejerske eller din læge. En anden mulighed kan være at kontakte vagtlægen eller din
stamafdeling på sygehuset, såfremt du er tilknyttet en sådan.
 


