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Vi kommer omkring

Rehabilitering og palliation
giver det mening at tænke det sammen

•Begreberne hver for sig

• Begreberne sammen

• Hvorfor, hvornår og hvordan?

• Dialog omkring muligheder og udfordringer



Begreberne hver for sig



Palliation

Træning under behandling

Præ-habilitering

Sygdomsforløb og begreber



Formål med hjerterehabilitering

• at optimere patientens funktionsniveau: fysisk, psykisk og 

socialt

• at forebygge udvikling eller forværring af IHD    

==>> Forbedre den helbredsrelaterede livskvalitet 
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‘Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos 

patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet 

med 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’.

Formål med hjerterehabilitering



Begreberne sammen

rehabilitering og palliation



Forløbsprogram for rehabilitering og 
palliation i forbindelse med kræft

• ”Indsatsen ved rehabilitering og 

palliation beskrives samlet i dette 

program, primært med afsæt i et 

patientperspektiv.” 



Formål med videncenteret

Aftalenotat 2012

Overordnet formål

• At styrke udvikling og forskning i klinisk rehabilitering og palliation

• At sikre at viden omsættes til tværfaglige og  tværsektoriel klinisk praksis 

= = > > til gavn for patienter og samfund



Rehabilitering og palliation

Rehabilitering og palliation – forskelle og overlap i teori og praksis
I Danmark er det relativt nyt at tale om rehabilitering og palliativ indsats som 
koordinerede indsatser. Videncentret beskæftiger sig blandt andet med forholdet 
mellem rehabilitering og palliation teoretisk såvel som i praksis. 

Thuesen, Timm (2014). Palliation og rehabilitering: begrebslige og praktiske forskelle og ligheder. Omsorg: 

Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 31(3), 30-35. 

Thuesen (2015). Rehabilitering og palliation som koordinerede indsatser. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 

91(1), 34-44.

Thuesen, Broby Mikkelsen, Timm (2016). Koordinering af rehabilitering og palliation til mennesker med 
livstruende sygdom. REHPA rapport: 1-70.

http://pavi.dk/Files/Udgivelser PAVI/Omsorg 2014-3_Palliation og rehabilitering.pdf
http://pavi.dk/Files/Udgivelser PAVI/Rehabilitering og palliation som koordinerede indsatser - Tidsskrift for Sundhedsv%C3%A6senet.pdf
http://www.pavi.dk/Files/Udgivelser/Koordinering af rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom.pdf


Forskelle –
og et par 
ligheder

Rehabilitering Palliativ indsats

Historisk 
baggrund

1. Verdenskrig. Invaliditet Den kolde krig. Kræftsygdom

Struktur Tværfaglige og teambaserede tilgange. 
Helhedsorienteret
Fokus på fysiske, psykiske, sociale (eksistentielle) 
dimensioner 

Tværfaglige og teambaserede tilgange.
Helhedsorienteret 
Fokus på fysiske, psykiske, social og 
eksistentielle dimensioner 

Proces Gentagne, aktive og edukative problemløsningsprocesser, 
baseret på brugerens egen deltagelse. 
Tidsbegrænset og målrettet 
”Gøre muligt” (making capable ) 

Lindring, varige indsatser, brugerens rolle kan
være mere modtagende 
”Skærme” (cloaking) 

Outcome Livskvalitet – selvbestemmelse – selvhjulpenhed –
funktionsevne

Livskvalitet – autonomi – begrænse lidelse 

Genstandsfelt Funktionsevne, mestringsevne, ICF Lidelse. ”Total pain” 

Perspektiv Kort- og langsigtede mål
Udvikling eller aktiv vedligeholdelse 
Kontrol
Gøren og bliven

Især kortsigtede mål
Døden en naturlig proces
Forbundethed
Væren

Norm Norm om aktivitet – at yde, deltage Passivitet legitimt, at modtage/trække sig 
tilbage

Thuesen og Timm. Omsorg. 2014;3.



Hvorfor, hvornår og hvordan?



Hvorfor skal rehabilitering og palliation
koordineres?

• Faglige begrundelser (teorier og begreber – ligheder og forskelle)

• Patientrelaterede / brugerrelaterede argumenter

• Uforudsigelighed i sygdomsforløb  (prognostisk usikkerhed)

• Organisatoriske udfordringer (organisatoriske argumenter)

• Øget effektivitet



Hvorfor? 

Patienternes præferencer & 

perspektiver

• Rehabiliteringsmål vigtige for mange palliative ptt. (og pårørende.)

– Øget uafhængighed (Eva & Wee, 2010 )

– Daglige aktiviteter (Eva & Wee, 2010)

– Mobilitet (Lau et al, 2013; Shirado et al, 2013)

– Fysisk aktivitet (Oechsle et al, 2011) 

– Oplevelse af kontrol og kompetence (Belchamber & Gousy, 2004)

– Varierer gennem forløbet (Bambauer & Gillick, 2007; Houtz, 1988)

• Oplever ikke-mødte behov (unmet needs) for rehabilitering

– Ift daglige aktiviteter/ADL (Houtz, 1988; Jeaysingam et al, 2008; Eva & Wee, 2010; Lindahl-
Jacobsen et al, 2015)

• Det omvendte gælder også, men beskrives knap så hyppigt

• Divergerende præferencer for palliation (Wu & Quill, 2011)



Sygdomsforløb

Kurrativt behandlet  Funktionsniveau

Tid

Livstruende sygdom



Koordinering af rehabilitering og 
palliation – hvornår?

(McCormick et al 2009)



”Livstruende sygdom” i et 
behandlingsperspektiv (død)

• Alvorlig
• Fremskreden
• Uhelbredelig
• Dødelig
• Terminal
• Kræft



”Livstruende sygdom” i et patientperspektiv 
(tab af liv)

• Truet på det liv, man 
kender (hverdagen, 
fremtiden)

• Truet på det, der giver 
mening

• Truet på det, der har 
betydning

• Truet af døden som 
perspektiv



Giver rehabilitering mening både tidligt og 
sent i et sygdomsforløb?



Koordinering af rehabilitering og 
palliation – hvordan?

• Styrket samarbejde mellem eksisterende (specialiserede) enheder (fx Turner-Stokes, 2008)

• Styrket rehabiliterende orientering i (specialiserede) palliative felt (Eva & Wee, 2010; Javier, 2011; Barawid, 

2013a, 2013b; Kanach, 2014)

• Styrket palliativ orientering i eksisterende rehabilitering (Hardin, 2008; McCormick, 2009; Heffner; 2011)

• Systematisk screening for behov for både PC og R - henvisning til eksisterende tilbud (Ghazali et al, 2011; 

Marenco et al, 2008; SST, 2012)

• Palliativ rehabilitering som et nyt selvstændigt tilbud

– forankret i palliativt team som fx Vejle

– forankret i rehabiliteringspraksis som særlige programmer ved fremskreden sgd (fx van Dam van Isselt et 

al, 2013; Chasen, 2013; Jones et al, 2013)

• Forløbsprogrammer og guidelines for samlede forløb (fx Turner-Stokes, 2008)

• Uddannelse – videndeling – forskning 





Brugernes behov er REHPAs afsæt


