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Høringssvar til revision af " Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse 
med kræft" 
 
Foreningen af hospicelederne i Danmark har følgende kommentarer til det fremsendte 
"Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft" 

 

Allerførst så vil vi nævne, at det har været en meget kompleks proces at få dette 
forløbsprogram beskrevet og klar til høring, vi har selv været en del af den proces. Vi 
er ikke i tvivl om, at det i høj grad skyldes, at det skal målrettes en meget bred 
gruppe af mennesker. Mennesker som enten har haft kræft, er helbredt men har 
senfølger, mennesker som har kræft men forventes at skulle leve længe med 
sygdommen og endelig mennesker som har kræft i så svær en grad at de skal 
forvente en snarlig død.   

De bidrag vi har kunnet tilføre dette program, udspringer af den store erfaring vi har 
med palliation og rehabilitering til den gruppe af mennesker som har kræft i så svær 
grad at de skal forvente en snarlig død. Vi har ikke i særlig grad kunnet bidrage med 
erfaringer fra de øvrige områder. 

 
Det er glædeligt at se, at noget af det grundlæggende fra begreberne omkring 
rehabilitering og palliation er indarbejdet i anbefalingerne og at der er fokus på, at det 
også i forbindelse med kræftsygdom kan være konstruktivt, at fagprofessionelle 
udarbejder og justerer mål i samarbejde med borgeren.  
 
På hospice har vi i tiltagende grad opmærksomhed på de patienter som også i den 
sene terminale fase kan profitere af samtidig palliation og rehabilitering. Både den 
patient, som får lindret sine symptomer i en grad, så han/hun udskrives, men også 
den patient, som har et stort ønske om at vedligeholde bedst mulig funktionsevne i 
den allersidste del af livet. Det er vores opfattelse at en integration af både palliation 
og rehabilitering i den sene palliative fase, for nogle patienter, kan styrke patientens 
oplevelse af kontrol over eget liv og dermed kan styrke hans/hendes livskvalitet. 
 
Erfaringer fra Hospice UK støtter synspunktet, idet der på hospice i England arbejdes 
målrettet med rehabiliterende palliativ indsat helt ind i den sene palliative fase. Her 
peger man på, at en rehabiliterende palliativ indsats kan hjælpe patienterne til at 
opnå deres personlige mål og at den rehabiliterende palliative tilgang kan øge 
livskvaliteten både for patienten og de pårørende. Den rehabiliterende indsats på 
hospice involverer her alle medlemmer at det tværfaglige team, som i daglige 
aktiviteter støtter op om de mål som patienten har sat sig (1). 
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Vi kunne ønske, at det var mere tydeligt i forløbsprogrammet, at der også i den sene 
palliative fase er behov for at rehabilitering og palliation integreres i den tilgang og de 
tilbud der er til patienter og pårørende.  Programmet fokuserer primært på de 
patienter som enten har haft kræft eller har en forventet lang levetid med deres 
kræftsygdom. Det syntes vi er for ensidigt, idet vi her i Danmark fortsat har en stor 
gruppe af kræftpatienter som ikke skal forvente at blive helbredt og som lever meget 
kort tid med deres sygdom. Der er derfor behov for et større fokus på denne 
patientgruppe i dette forløbsprogram.  
 
I forløbsprogrammet beskrives kort og meget lidt konkret den nødvendige støtte til 
pårørende og efterlevende. Konkrete tiltag og erfaringer fra denne indsats, er der 
meget af på de danske hospice. Og vil mener at erfaringer for denne indsats, kunne 
der i højere grad trækkes på og henvises til i forløbsprogrammet. 
 
Med ønske om, at disse faglige overvejelser vil kunne bidrage til en yderligere 
opmærksomhed på den kræftpatient som befinder sig i den sene palliative fase, ser vi 
frem til at modtage det færdige forløbsprogram. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Dorit Simonsen 
hospiceleder 
på vegne af  
Hospicelederforeningen i Danmark 
 
 
Kilde: 
1: Richardson, Heather og Tiberini, Rebecca: Rehabilitative Palliative Care – Enabling people to 
live fully until they die. A challenge for the 21st century. Hospice UK, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 


