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Til dig og dine pårørende
I denne folder finder du og dine pårørende
en beskrivelse af, hvordan det er at være
livstruende og uhelbredelig syg.
Du og dine pårørende kan også finde hjælp
til at komme overens med det vilkår, at du
er uhelbredelig syg og at få indkredset det,
der føles rigtigst og giver mest værdi for dig
og dine pårørende.
Guiden indeholder også en lang række erfaringer og nyttige informationer, som fagfolk,
patienter og pårørende finder vigtige.
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Om palliation
Vores første reaktion, når vi møder sygdom og lidelse, er at det må vi få gjort
noget ved!
Det ligger så dybt i os, at der må findes noget, der kan få det ubærlige til at gå
væk. Men når vi har en svær sygdom, som er både livstruende og uhelbredelig, kan vi ikke bruge vores normale trang til at handle eller behandle os ud af
problemerne.
At være uhelbredelig og livstruende syg er et vilkår, der som sådan ikke kan
fixes. Men til gengæld er det et vilkår, som kan lindres med palliation.
Palliation er en særlig omsorgsfuld og lindrende pleje og handling, som du kan
modtage mange steder og på mange måder i vores sundhedssystem. Den
fornemmeste opgave i palliation er netop at være med det vilkår, at vi skal dø.
Og at lindre det på alle de tænkelige måder, der findes. Derfor emmer palliation
af omsorgsfuld pleje og behandling, empati og rummelighed.
Der er ingen facitlister eller rigtige svar på, hvad palliation er, hvad der er rigtigst at gøre eller føle i denne sidste fase af livet. Derfor er denne folder ment
som en hjælp til, at du kan føle dig set og hørt til det sidste, og til at du og dine
pårørende kan komme overens med det, som synes uoverstigeligt.

Om at være livstruende og
uhelbredelig syg
At få en livstruende og uhelbredelig sygdom starter for mange en bølge af
angst, afmagt og uoverskuelighed. Det kan være i forhold til ægtefælle, børn,
økonomi, det ukendte, det usagte eller ugjorte, eller i forhold til smerter eller
de andre plagsomme symptomer, som sygdommen fører med sig. For nogle
er fokus at orientere sig mod mere liv og afsøge behandlingsmuligheder til det
sidste. For andre er sigtet rettet mod livets uafvendelige afslutning. Men for de
fleste handler det om begge dele.
Der er tale om en livskrise, som er anderledes end andre kriser. Det kan være
svært for andre at forestille sig, hvor voldsomt det er at være truet på sin eksistens. Hvor stærkt og lammende, at angst og afmagt kan føles. Hvor meget
ens værdighed synes væk, og hvor langt ens selvopfattelse kan være fra den
virkelighed, som er. Det kan også være svært for andre at forstå, hvordan det
føles at tabe kontrollen over sit liv – at blive afhængig af andre, eller at skulle
give slip på så meget. Tab, som fører til sorg og følelsen af, at være ’overrulet’
– sat ud af spillet.
At forlige sig med at skulle dø – eller den du elsker, skal dø – har i sig indbygget store kontraster, du og dine pårørende kan svinge imellem. Et pendulsving,
hvor livet og følelserne bliver intensiveret. Det kan være mellem:
Håb/håbløshed, mening/meningsløshed, ensomhed/forbundethed, glæde/
sorg, afklarethed/afmagt eller at give slip/holde fast. Gerne at ville dø, men
kroppen ikke vil, eller at kroppen er døende, men sjælen lyslevende.
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Disse kontraster er imidlertid hverken sort/hvide eller enten/eller. Det svære
eller mørke er nødvendigvis ikke altid det tungeste. Fx kan der i sorg også
være mulighed for at mærke den ypperligste form for nærvær og kærlighed.
Ligesom der i at være afklaret også kan ligge en sorgfuld accept af det/dem,
du ikke har kunnet lide, eller det du ikke kan gøre om.
Der er kort sagt både belastninger og belønninger, vi måske ikke før har kendt
til, i de oplevelser, tanker og følelser, vi deler i livets afslutning.
Vi mennesker kan således på samme tid være uafklarede og tilfredse. Være
angste og føle kærlighed. Være i sorg og føle glæde! Det er netop nogle af
livets paradokser, som palliation kan være med til at understøtte. Opgaven for
os i det palliative arbejde er at anerkende alt dette, være i det og arbejde med
det – lindre det, som lindres kan.
Der er ikke noget konkret ønskeligt mål med palliation. Lige så forskellige vi har
været igennem livet, er vi, når vi står ved afslutningen. Nogle er bange, men
ikke alle. Nogle vil gerne have hjælp, andre vil gerne være fri. Nogle vil gerne
have kære omkring sig hele tiden, andre vil også gerne have lov til at være
alene. Men en ting har vi alle til fælles: vi har brug for ikke at føle os forladt.
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Hvad er palliation?
Palliation er et område i udvikling. Fra kun at være målrettet kræftpatienter,
arbejdes der nu henimod, at palliation skal være et tilbud til alle patienter med
livstruende og uhelbredelige sygdomme.
Palliation kan beskrives som essensen af omsorg. En indsats, der kan lindre
dine smerter og andre fysiske, psykiske, sociale problemer eller eksistentielle/åndelige aspekter. Kort sagt, at du ikke skal være alene med dine smerter,
plagsomme symptomer, angst eller følelse af afmagt.
Palliation involverer som regel mange faggrupper, der arbejder tæt sammen
– ofte på tværs af hospitaler, hospice, den kommunale hjemmepleje og egen
læge.
Palliation kan være:
• medicinsk behandling af dine smerter eller andre plagsomme symptomer
• fysioterapi, der kan lette dine gener eller øge dit velvære
• samtaler, der giver afklaring og ro
• værktøjer, der kan reducere angst eller give dig bedre søvn
• kost og ernæring, du har lyst til
• hjælpemidler, der gør hverdagen lettere
• aktiviteter, der giver dig større livskvalitet
• hjælp til at finde ud af, hvordan livet leves bedst muligt på trods af din
livstruende sygdom
• at støtte op om den død, du håber på.

Symptomer og bivirkninger
For de fleste, der modtager palliation, er sygdommens symptomer, stor
træthedsfølelse, smerter og ubehag en følgesvend, som personalet kan
lindre. Andre symptomer, som palliation også kan tage hånd om, kan være
appetitløshed, vægttab, kvalme, opkast, åndenød, bevidsthedsforstyrrelser
eller forstoppelse m.m.
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Hvor tilbydes palliativ pleje og
behandling?
Alle patienter med en uhelbredelig og fremadskridende livstruende sygdom
kan uanset diagnose få tilbudt palliation. Denne form for lindrende pleje,
omsorg og behandling tilbydes som:
• basal palliation af praktiserende læge, kommunal hjemmehjælp
og hjemmesygepleje, midlertidige døgnophold, plejecentre og
almindelige hospitalsafdelinger
• specialiseret palliation på palliative hospitalsafdelinger, i udgående
palliative teams eller på hospice.

Basal palliation
Den mest udbredte palliation foregår som en del af den generelle pleje og
behandling, du modtager. Det vil sige, hvor palliation som sådan ikke er hoved
opgaven. Basal palliation tilbydes af din praktiserende læge eller den kommunal hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Men også på midlertidige døgnophold,
plejecentre eller almindelige hospitalsafdelinger.
Du og dine pårørende kan her modtage hjælp til at :
• justere pleje, omsorg og behandling efter, hvordan din sygdom og behov
ændrer sig
• udarbejde og justere en plan for at lindre dine smerter eller andre plag
somme symptomer
• skaffe de hjælpemidler i det daglige, du har brug for
• inddrage dine pårørende.

Specialiseret palliation, når det er komplekst
Nogle patienter har pleje- og behandlingsbehov eller vilkår, som er så komplekse, at de har brug for en mere specialiseret hjælp. Denne form for
palliation tilbydes på steder og med personale, der har palliation som deres
hovedopgave. Det er fx:
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1. Palliative afdelinger og enheder på hospitalet
Palliative afdelinger eller enheder på hospitalet tager imod patienter
med livstruende sygdomme i kortere eller længere perioder med henblik
på at smertebehandle eller lindre andre fysiske symptomer, psykiske,
sociale eller eksistentielle problemer eller vilkår. Her arbejder læger,
sygeplejersker, psykologer, præst, fysioterapeuter og socialrådgivere
sammen om palliation. Det kræver en lægelig henvisning, enten fra din
hospitalsafdeling eller din egen praktiserende læge, at blive indlagt
på en palliativ afdeling eller tilknyttet en palliativ enhed. Målet er, at
afdelingen hjælper og støtter dig og dine pårørende med at finde ud af,
hvordan livet bedst leves med din livstruende sygdom, og hvordan du
ønsker at leve den sidste del af livet.
Du finder en oversigt over alle palliative hospitalsafdelinger og
enheder i Patientguiden på dit hospitals hjemmeside.

2. Hospice
Hospice er et gratis palliativt tilbud til mennesker med en fremskreden
sygdom, hvor den helbredende behandling er opgivet. I stedet er fokus
på at lindre og støtte dig og dine pårørende i den tid, der er tilbage. På
hospice tilbydes du erfaren omsorg, pleje og lindring ud fra de ønsker
og behov, du har. Her er også mulighed for, at du kan være sammen
med dine pårørende i det omfang, du ønsker. Personalet er tværfagligt
og består fx af læger, sygeplejersker, psykologer, præst, fysioterapeut,
socialrådgiver.
Der er visse kriterier, du skal opfylde for at komme på hospice, og du
skal altid have en henvisning fra hospitalet eller din egen læge for at
kunne komme på hospice. Henvend dig til det enkelte hospice for at få
de præcise kriterier. Det er således ikke alle, der kan komme på hospice,
selvom de ønsker det.
Du kan ønske et specifikt hospice, men det er ikke altid muligt at efter
komme dit ønske. Du kan også blot ønske den hurtigst mulige plads på
et af regionens hospices.
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En indlæggelse på hospice forudsætter, at du er bevidst om din sygdom,
og det er dit ønske at blive indlagt.
Hospice tilbyder også midlertidige ophold til patienter med særlig komplicerede palliative behov med det formål at få tilpasset lindringen af
smerter eller andre plagsomme symptomer.
Du finder en oversigt over hospices på Patientguiden på
www.regionh.dk/patientguiden

3. Palliative udgående teams
Et palliativt team er et tværfagligt specialistteam, der er forankret i en
palliativ hospitalsafdeling eller et hospice. Udgående palliative teams
kan komme i dit hjem eller plejebolig og hjælpe med at lindre de smerter,
symptomer og udfordringer, der kan opstå, når du er uhelbredeligt
syg. Et palliativt team består bl.a. af specialuddannede sygeplejersker,
læger, psykologer, præst og fysioterapeuter. Det er din egen læge eller
din behandlingsansvarlige læge på hospitalet, der kan henvise dig til et
palliativt team.
Du finder en oversigt over palliative udgående teams i Patientguiden på
www.regionh.dk/patientguiden
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Mens du er er indlagt
Vellykket palliation hviler på et godt og tæt samarbejde mellem dig og dine
pårørende, hospitalet, de særlige palliative tilbud, hjemmeplejen, din egen
læge med flere. Derfor er der nogle vigtige ting at få afklaret, allerede mens du
er indlagt, eller bliver fulgt ambulant.
Det kan fx være at:
• Du og dine pårørende får talt om, hvor og hvordan du helst vil modtage
palliativ behandling. Vil du helst være hjemme, eller vil du hellere afsøge
mulighederne for at kunne blive indlagt? Det vil dog altid være en lægelig
vurdering, hvad du kan blive visiteret til. Læs mere om de forskellige former
palliative tilbud på side 8.
• Dine pleje-og behandlingsbehov bliver beskrevet og overdraget til det
personale, der skal stå for din fortsatte palliative pleje og behandling.
Husk at få hjælpemidler til medicin og plejemidler med hjem til et par dage.
• Du har en medicinsk plan for lindring af dine smerter eller andre symptomer/bivirkninger. Husk at få et print med en opdateret medicinliste samt
medicin til de kommende dage med hjem.
• Det er afklaret, om du har brug for hjælpemidler, og hvis du har brug for det,
at de er bestilt.
Vær opmærksom på, at hospitalets samordningskonsulenter eller kommunens udskrivningskoordinatorer kan være behjælpelige i udskrivelsen med
mange ting, hvis dit forløb er særligt kompliceret.
Læs mere om samordningskonsulenter og forløbskoordinatorer i Patient
guiden på dit hospitals hjemmeside.
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Læg en plan med plads til afvigelser
Erfaringer fra fagfolk, der arbejder med palliation viser, at forskellige indsatser
kan gøre en stor forskel. Både for dig, der er syg, og for dine pårørende. Blandt
andet så tidligt som muligt at finde en slags rød tråd i dit forløb ved at lægge
en praktisk plan. Når du og dine pårørende på de store linjer ved, hvad der skal
ske, kan der indfinde sig et vist overblik, der kan skabe ro. Få her ideer til, hvordan du med hjælp fra dine pårørende eller andre kan lægge en plan, der kan
afhjælpe følelsen af uoverskuelighed og afmagt. Tænk også igennem, hvad der
skal ske, hvis denne plan ikke holder. Hvordan kan en eventuel plan B se ud?
Et netværk, der sammen med dig lægger en plan
I bedste mening siger mange ’Sig til, hvis du har brug for noget’. Men det kan
være svært både for dig og dine pårørende at bede om hjælp. Undertiden kan
man slet ikke overskue, hvad man har brug for, og hvilken hjælp man ønsker.
Derfor er det en god idé, hvis nogen af dine nærmeste kan tage ansvaret for
sammen med dig at finde ud af, hvad kan der ske indenfor de næste måneder
eller uger og lægge en plan herefter. Hvor vil du helst være? Hvilke fagpersoner
ønsker du tilknyttet? Det er dog et ønske, der ikke altid kan opfyldes. Hvem af
dine pårørende, venner med flere har du brug for i det daglige? Hvilke opgaver
vil du gerne have hjælp til? Hvem vil du også gerne have mulighed for at være
sammen med?
Men husk det altid er dig, der er syg, som skal inddrages i beslutningerne. Der
findes flere gode redskaber for pårørende til at organisere et netværk. Læs
mere i Patientguiden under ’pårørende’ på www.regionh.dk/patientguiden
Økonomi
Hvordan bliver du forsørget, mens du er syg? Hvordan indvirker din sygdom på
din/jeres økonomi? Er der nogen, der tager hånd om din økonomi?
Se i øvrigt på side 26 i denne folder om forskellige muligheder for udbetaling
af engangsbeløb, tilskud eller legater.
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Hjælpemidler
Hjælpemidler kan gøre din hverdag lettere. Hvis du ikke allerede på hospitalet
har talt om, hvilke hjælpemidler, du kan få brug for hjemme, så skal du tale
med hjemmeplejen om det. Det kan fx være en hospitalsseng, en særlig
madras, toiletforhøjer/badestol på toilettet m.m. Vær opmærksom på, at
du også må acceptere, at andre bestemmer, hvad du har brug for. Fx hjælpe
midler i dit hjem, som hjemmeplejen bruger for, at de kan undgå arbejds
skader eller -ulykker.
Mad og drikke
Hvordan får du den mad og drikke, som du har brug for – og har lyst til?
Hjælp i hjemmet
Det er en god ide at møde din hjemmesygeplejerske ved et omsorgs
besøg, før behovet melder sig, så I kan lære hinanden at kende og få
aftalt, hvordan hjælpen skal foregå. Så er det på plads, hvis du får brug
for det. Hvis du som pårørende føler det naturligt og har overskud til at
hjælpe til med forskellige opgaver, så sig til og find ud af sammen med
den syge og med plejepersonalet, om det er en god idé. Det er vigtigt,
at både den syges og dine egne grænser som pårørende respekteres.
Overvej en terminalerklæring
En terminalerklæring kan gøre nogle ting lidt lettere. Både din patientansvarlige
læge på hospitalet eller din egen læge kan udarbejde en terminalerklæring
(§119-122 i Serviceloven), hvis døden er nært forestående. En terminal
erklæring bevirker, at du kan søge din kommune om forskellige ydelser, der
kan gøre hverdagen lettere og øge din livskvalitet. Det kan fx være ernærings
tilskud, palliativ fysioterapi, psykolog, sygeplejeartikler, linnedservice,
medicintilskud, plejeorlov til en nærtstående pårørende m.m.
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En plan for smertelindring
Der findes i dag mange forskellige slags medicin og andre måder end medicin,
når du skal smertedækkes. Der er i det hele taget i vores sundhedsvæsen et
stort fokus på at tilbyde en veltilrettelagt smertebehandling til alle, der har brug
for det – en smertebehandling som tilgodeser hele din sygdom og livssituation.

Hvordan planlægges en effektiv smertelindring?
Det er din behandlingsansvarlige læge, der lægger en plan for din smerte
lindring. I samarbejde med dig, personalet eller din hjemmesygeplejerske vil
lægen få overblik over, hvad dine smerter skyldes og dine smerters omfang.
Lægen vil fx spørge dig om:
• hvordan du oplever smerter. Om de er vedvarende, i anfald, som udstråling
eller ved aktivitet?
• hvornår du oplever smerter, og hvor svære dine smerter er. Nogle gange
bruges en smerteskala fra 1-10, hvor 10 er uudholdelige smerter
• om der er noget, der gør dine smerter værre, eller som kan lindre dem.
Du kan også overveje, om du har nogle psykiske problemer, der bør tages i betragtning. Psyken kan nemlig indvirke på den fysiske del af smerteoplevelsen
og omvendt. Fx kan symptomer på angst og depression hos mennesker med
svære smerter forværre hinanden. Det samme gælder, hvis du har et alkoholeller medicinmisbrug.
Når lægen har et solidt overblik over din smerteudfordring, lægges en plan for
din smertebehandling. I skal også aftale, hvornår I følger op på planen for at
sikre, at den virker efter hensigten og i forhold til de bivirkninger, du oplever.
Det er vigtigt, at du og lægen får talt om, hvilke forventninger du har til smerte
lindring. Det er så godt som altid muligt at opnå en tilfredsstillende lindring af
smerter. Men det er nødvendigvis ikke realistisk at opleve en fuld smertefrihed.
Lægen kan altid justere din medicin efter dit behov for lindring. Måske med
andre præparater, måske ved at du får medicinen på en anden måde. Fx som
plastre, stikpiller eller indsprøjtninger.
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Det er også vigtigt at vide, at smertelindring kan være andet end medicin.
Nærhed, lejring af kroppen, berøring og tryghed har også betydning for,
hvordan du oplever smerter.

Palliativ fysioterapi som supplement til medicin
Palliativ fysioterapi omhandler ud over almindelig fysioterapeutisk behandling
fx massage, akupunktur, berøring, lejring af kroppen, lungefysioterapi, afspænding eller samtale. Du kan blive henvist til palliativ fysioterapi enten af din
praktiserende læge eller af hospitalet. Vær opmærksom på en egenbetaling
på 60 %, hvis du henvises af egen læge. Du kan søge din kommune om tilskud
efter § 122 i Serviceloven til at dække din andel af betalingen til palliativ fysioterapi. Din læge eller hjemmesygeplejerske kan hjælpe dig med at søge.

Hospice tilbyder midlertidige symptomlindrende ophold
Det er muligt at søge om ophold på regionens hospices med henblik på at få
tilpasset en plan for smertelindring eller andre plagsomme symptomer, hvis
dit forløb er særligt kompliceret.

En medicinkasse i dit hjem
En såkaldt Tryghedskasse indeholder forskellig medicin til smertelindring
og anden behandling samt sprøjter, kanyler m.m. til få dages forbrug. I den
allersidste tid har du mulighed for at få en såkaldt Tryghedskasse i dit hjem.
Så ved du, at hjemmesygeplejersken med flere altid har den medicin, der kan
være brug for. En Tryghedskasse skal ordineres af din egen læge. Apoteket
udleverer Tryghedskassen gratis, hvis du har en terminalerklæring og har søgt
om terminaltilskud.
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Vigtige valg og samtaler
Det kan være godt at få talt med dine nærmeste, når du har livstruende sygdom om livet i den sidste tid. Ikke bare om alt det praktiske, men også om dine
ønsker og behov.

Afklaring af dine ønsker
Det handler om at få tid og overskud til at prioritere de ting, der giver dig følelsen af meningsfuldhed. Vil du fx gerne kunne være mere social og få hjælp og
støtte til at komme ud ? Eller vil du hellere have hjælp og støtte til, at du kan få
besøg lidt oftere. Hvilke nære hverdagsting giver dig glæde ? Et veldækket morgenbord, at bage et brød, et kæledyr, at komme udenfor, kunne luge lidt ukrudt i
haven eller drikke en øl på havnen ?
Her er en række refleksionsspørgsmå l:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvad sætter du størst pris på at have overskud til ?
Hvad sætter du mest pris på i samværet og kontakten med dine pårørende ?
Hvor meget vil du gerne deltage i hverdagens aktiviteter ?
Hvilke aktiviteter vil du gerne fortsætte med ?
Hvad vil du gerne have hjælp til ?
Hvilke vil du gerne være fri for ?
Har du særlige ønsker til din personlige velvære og hygiejne ?
Har du nogle ønsker, du gerne vil have opfyldt, hvis det er muligt ?

Der er også en række praktiske spørgsmål, der måske skal overvejes :
• Hvis du har hjemmeboende børn. Har du besluttet, hvad der skal ske ? Brug
evt. et børnetestamente, hvor du giver udtryk for, hvem du ønsker, der skal
have forældremyndigheden, eller hvor dit barn/dine børn skal bo. Se mere
på www.familieadvokaten.dk
• Skal en eller flere pårørende i fællesskab søge om pasnings- eller plejeorlov?
• Er der ting, du mangler at få gjort? Fx operette et testamente. Eller er der nye
familieaspekter, der kræver, at testamentet skal gentænkes ?
• Har dine pårørende de nødvendige passwords og fuldmagter ?
• Dine ønsker til begravelse
• Hvad skal der ske med profiler på sociale medier ?
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Brug kræfterne på det, som giver dig glæde
Det at kunne mestre almindelige aktiviteter i hverdagen i din sidste tid
giver ofte god mening og dermed glæde. Men din sygdom kan påvirke dine
kræfter til det. Derfor er det vigtigt, at du finder ud af, hvor du vil lægge de
kræfter, du har.
Her er en række forslag til, hvordan du kan bruge dine kræfter bedst muligt :
•
•
•
•

Tag pauser, så du har kræfter til at gøre det, du gerne vil
Gør de vigtigste ting, når du har kræfter, og vent med de andre ting
Få instruktion til gode hvile- og arbejdsstillinger for at undgå smerter
En ergoterapeut kan give dig råd og vejledning til hjælpemidler, som kan
lette din hverdag. Kontakt din kommune med henblik på at få besøg af en
ergoterapeut
• I din kommune kan der også være tilknyttet en såkaldt kræftrehabiliteringssygeplejerske eller rehabiliteringstilbud, som kan hjælpe dig med at bruge
dine kræfter på den måde, der er godt for dig.

Tag stilling til genoplivning ved hjertestop og respiratorbehandling
Det er en god idé at tage stilling til, hvilke ønsker og tanker, du har om fx respiratorbehandling eller genoplivning ved hjertestop. Det er kun, hvis du får talt
med din læge om dine ønsker til genoplivning og får det indført i din journal, at
dit ønske om ikke at genoplives kan efterleves.
Vær dog opmærksom på, at selvom det ikke står i din journal, at du ikke vil
genoplives, beror det altid på en lægelig vurdering, om man skal iværksætte
en genoplivning.
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Min sidste vilje
På bedemænd i Danmarks hjemmeside www.bedemand.dk findes publikation
en ’Min sidste vilje’. Den giver dig og dine pårørende mulighed for at få talt om og
få besluttet, hvad du ønsker i forbindelse med din bisættelse eller begravelse.
Du kan også få den tilsendt eller udleveret hos din lokale bedemand.

Plejeorlov – pasning af en døende
Som lønmodtager har du ret til få plejeorlov til at pleje en nærtstående, der
ønsker at dø i eget hjem. Du kan søge om både hel eller delvis tjenestefrihed.
Også selvstændige erhvervsdrivende, hjemmearbejdende ægtefæller, studerende eller modtagere af kontanthjælp, efterløn eller arbejdsløshedsunderstøttelse kan få bevilget plejeorlov. Er du på offentlig forsørgelsesydelse kan
du vælge at fortsætte med denne eller få udbetalt plejevederlag.

Mindebog til børn og unge, der mister eller har mistet
”Til minde om” er en mindebog til børn og unge, der gerne vil gemme på
vigtige og sjove historier om et menneske, de har mistet. Bogen er en udfyldningsbog, hvor man selv er forfatteren og svarer på spørgsmål om forskellige
emner. Det kan fx være spørgsmål om afdødes barndom, humor, livretter,
venner, ferieminder, sjove vaner, værdier, håb og drømme. Bogen er samtidig
en scrapbog, hvor man kan tegne og sætte billeder og fotografier ind.
Læs mere om mindebøger her:
www.tilmindeom.dk
www.forlagetfortael.dk
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Angst, frygt og bekymringer
Angst er for de fleste en naturlig del af det at være syg. Det man ængstes for,
er som regel aldrig særlig konkret. Det er frygt til gengæld. Så er der noget, du
frygter, kan det være en god ting at få sat ord på det. Fx sammen med det
personale eller andre fagfolk, du har til rådighed.
Måske kan der gøres noget konkret eller medicinsk ved din frygt, så den bliver
mindre. At du er sammen med nogen, der kan rumme, at du er angst, er også
med til at lindre den. Det er netop en af palliationens vigtigste opgaver, og
personalet er derfor særligt uddannet til at kunne det.
Du kan også lære at lindre din angst med vejrtræknings- og visualiserings
øvelser, mindfulness m.m. Læs mere om angst i Patientguiden på
www.regionh.dk/patientguiden
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Brug de faglige kontaktpersoner,
pårørende og andre
ressourcepersoner, der gør dig tryg
Der findes en lang række faglige kontaktpersoner og andre ressourcepersoner,
du og dine pårørende kan trække på. Fx
•
•
•
•
•
•
•
•

Patientansvarlig læge
Kontaktsygeplejerske i hjemmeplejen eller fra et palliativt team
Praktiserende læge
Fysioterapeut med særlige kompetencer i palliation
Psykolog
Præst
Diætist
Dit netværk af pårørende og mennesker, som du har særlig glæde af at
være sammen med
• Patientforeningers rådgivning
• Folkekirken eller andre trossamfund
• Våge- og besøgstjenester.
Læs mere i Patientguiden på www.regionh.dk/patientguiden om, hvad de
forskellige fagpersoner kan tilbyde, og hvordan du kan organisere dit netværk
af pårørende.
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Økonomiske støttemuligheder
Tilskud til medicin
Enhver læge, der er tilknyttet dit forløb, kan søge om tilskud til din medicin efter Sundhedslovens §148 i Sundhedsstyrelsen. Det kaldes også for
terminaltilskud. Herefter får du dækket alle udgifter til din lægeordinerede
medicin.

Terminalerklæring kan være en stor hjælp
Både din patientansvarlige læge på hospitalet og din egen læge kan udarbejde
en såkaldt terminalerklæring (§119-122 i Serviceloven), hvis lægen vurderer,
at du har en restlevetid på få uger til få måneder. Med en terminalerklæring kan
du søge din kommune om forskellige ydelser, der kan gøre din hverdag lettere
og øge din livskvalitet. Det kan fx være ernæringstilskud, palliativ fysioterapi,
psykolog, sygeplejeartikler, linnedservice, plejeorlov til nærtstående familiemedlem m.m.

Engangsbeløb
Mange er via deres arbejdsplads eller faglige organisation omfattet af en
pension- og livsforsikringsordning, der giver mulighed for at få udbetalt en
engangssum ved kritisk sygdom.
Engangssummen udbetales ved en lang række sygdomme, der er omfattet af
forsikringen. Den kan udbetales, når diagnosen er stillet, og du er under 60 år.
Du får typisk pengene udbetalt efter et par uger, og beløbet er skattefrit.
Du skal kontakte din pensionskasse eller forsikringsselskab for at få klarhed
over dine muligheder for at få udbetalt engangsbeløbet.
Hvis du har opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, har du også mulighed
for at få udbetalt denne.
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Cancerlegat og andre legater
Kræftens Bekæmpelse uddeler legater til kræftpatienter og pårørende.
Legatet er et skattefrit engangsbeløb på 3.000 kr. Se mere på Kræftens
Bekæmpelses hjemmeside www.cancer.dk
Her kan du også finde andre legater, du kan søge. Også hvis du fejler andre
sygdomme end kræft.

Patientguiden
Denne folder ligger på Patientguiden, som findes på regionens
og alle regionens hospitalers hjemmesider. Find folderen på
www.regionh.dk/patientguiden
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