
 

 

Det palliative team 
Det palliative team består af læger, 
sygeplejersker, fysioterapeut, psy-
kolog, præst og socialrådgiver. Din 
praktiserende læge eller sygehus-
afdeling kan henvise dig til det pal-
liative team. 
 
Teamet er en tværfaglig personale-
gruppe, som arbejder med lindring 
af symptomer og problematikker af 
fysisk, psykisk, social og åndelig 
karakter. 
 
Teamet kan både komme i en sy-
gehusafdeling og i dit hjem, samt 
lave aftaler om telefonkontakt. 
 

Hospice 

Hospice tilbyder lindrende behand-
ling og pleje, med udgangspunkt i 
dine behov under optimale forhold. 
Der kan dine pårørende også være 
sammen med dig hele tiden. 

Din praktiserende læge, sygehus-
afdeling eller det palliative team 
kan henvise til et ophold på et hos-
pice. 
 

Vågetjenesten 

Vågetjenesten består af frivillige 
personer, som har arbejdet/-
arbejder inden for plejesektoren De 
frivillige kan være i hjemmet, men 
indgår ikke i den personlige pleje. 
De har tavshedspligt, og det er 
hjemmesygeplejersken, som laver 
aftaler med dem. 
 
Du har mulighed for at blive visite-
ret til vågetjenesten i den sidste tid, 
hvis der er behov for aflastning af 
de pårørende. Se folder om våge-
tjenesten. 

Kontaktoplysninger: 
 
Sygeplejevisitation Syddjurs 
Tlf. 8753 6000 - alle hverdage kl. 8.00-15.00 
 
Se også Syddjurs Kommunes hjemmeside: 
www.syddjurs.dk 
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Sundhedsteamet Palliation - lindrende pleje og behandling 

Syddjurs Kommune tilbyder en kva-
lificeret og koordinerende indsats til 
borgere og deres pårørende med 
behov for lindrende pleje og be-
handling (palliation), når der ikke 
længere er udsigt til, at borgerens 
sygdom kan helbredes, eller borge-
ren er ved livets afslutning. 
 
Syddjurs Kommune har sygeplejer-
sker, som har en særlig baggrund i 
at kunne vejlede borgere og deres 
pårørende med behov for lindrende 
pleje.  
 
Sygeplejerske og visitationen kan 
informere om kommunens tilbud. 
De finder også ud af, hvilken hjælp 
du kan tilbydes.  
 
Lindrende pleje tilbydes, når der 
ikke længere er udsigt til helbredel-
se, eller når man er ved livets af-
slutning. Dér har vi fokus på at lin-
dre gener og symptomer, samt 
støtte dig og din familie til at have 
så godt et liv som muligt. 
 

Sygeplejersken tilbyder at 
være behjælpelig med: 
 Generelle sygeplejeopgaver 

med udgangspunkt i dine behov, 
lindrende pleje ved at drage om-
sorg for og give tryghed til dig og 

dine pårørende gennem støtten-
de samtaler, hvor der gives tid 
og rum til at snakke om det, der 
fylder lige nu. Vi vil sammen 
med dig lægge en foreløbig plan 
for, hvordan vi bedst hjælper dig 
og din familie fremover. 

 At sikre en optimal smertebe-
handling i et tværfagligt samar-
bejde mellem din læge, syge-
husafdelingen og det palliative 
team. 

 At give vejledning om de symp-
tomer, der kan opstå i sygdoms-
forløbet, og hvordan de kan af-
hjælpes eller forhindres. Det er 
eksempelvis kvalme, smertelin-
dring, angst, forstoppelse, træt-
hed, åndenød og appetitløshed. 

 Kontakten til andre fagpersoner 
eller samarbejdspartnere, så-
som præst, socialrådgiver, psy-
kolog, hospice, fysioterapeut, 
vågekone m.m. 

 
De efterladte tilbydes en opfølg-
ningssamtale med sygeplejersken. 
 

Hjemmesygepleje 
Når du er omfattet af kommunens 
tilbud om palliation, får du et døgn-
nummer til hjemmesygeplejersken. 
I et palliativt forløb har hjemmesy-
geplejersken den koordinerende 

 

 

Sundhed og Omsorg 

Pleje og Omsorg 

opgave i forhold til de ydelser, der 
tilbydes og i samarbejde med egen 
læge, sygehus og det palliative 
team. 

 

Hjemmehjælp 
Har du behov for hjælp til personlig 
pleje eller rengøring, kan du kon-
takte visitationen, som kan visitere 
dig til praktisk hjælp og personlig 
hjælp, ud fra dit aktuelle behov. 
 
Visitationen kan kontaktes på 
telefon 87 53 57 30 på alle hver-
dage fra kl. 8.30-12.00 undtagen 
onsdag. 
 
Ved akut behov for hjælp kan du 
bruge det udleverede døgnnummer 
til hjemmesygeplejersken, den kan 
vurdere, hvilken hjælp du har be-
hov for i den akutte situation. 
 

Plejevederlag 
Plejevederlag kan bevilges til nært-
stående personer, der ønsker at 
passe et familiemedlem eller en 
nær pårørende, som ønsker at dø i 
eget hjem. Som nærtstående an-
ses for eksempel ægtefælle, sam-
lever, børn forældre eller andre. 
 
 


