
 

                   
København, den 28. april 2014 
 
Palliation skaber tryghed! 
Under overskriften ”Palliation skaber tryghed” samarbejder PAVI og en lang række 
patientforeninger om i fællesskab at fortælle danskerne om palliation, og hvilke muligheder 
der er for lindring til mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende i en svær 
tid. 
 

”Vi ønsker at danskerne skal vide til at der er muligheder for 
lindring, hvis man bliver ramt af en livstruende sygdom. Og at 
lindringen ikke kun sigter på fysiske symptomer, men at der også 
er hjælp at hente til de sociale, psykiske og eksistentielle 
problemer. Vi ved at mange vil søge råd og vejledning hos 
patientforeningerne, hvis de bliver ramt af livtruende sygdomme, 
så derfor har vi i PAVI taget initiativ til et samarbejde på tværs af 
patientforeningerne, så vi i fællesskab kan få budskabet ud” 
fortæller Vinnie Andersen, projektleder på Fælles Fodslag i PAVI. 

 
Fælles Fodslag – information til borgerne om palliation 
Projektet ”Fælles Fodslag” er et samarbejde mellem PAVI og patientforeninger, der har 
patientgrupper med livstruende sygdomme som medlemmer. Initiativet udspringer af, at 
langt fra alle patienter med livstruende sygdom og deres pårørende, der har behov for 
lindring, kommer i kontakt med den palliative indsats. Vi ønsker at fortælle borgerne om 
palliation, så de kender til muligheden, hvis de eller deres nærmeste skulle blive ramt af en 
livstruende sygdom.  
Derfor er vi gået sammen for at sætte fokus på, at 

• palliation er et tilbud til alle, der rammes af en livstruende sygdom  
• palliation betyder lindring med henblik på at fremme livskvaliteten ved at forebygge 

og lindre lidelser, der kan følge af livstruende sygdom 
• palliation er et tilbud til både patienter og pårørende  
• palliation kan være relevant fra diagnosen stilles, gennem alle dele af 

sygdomsforløbet, ved livets afslutning og til de efterladte. 

Det er vores håb at borgere, patienter og pårørende bliver opmærksomme på den palliative 
behandling, pleje og omsorg som et relevant tilbud til alle, der er ramt af livstruende 
sygdom, og som oplever behov for lindring. Det gælder uanset hvornår i sygdomsforløbet 
disse behov opstår. Samtidig skal de vide at rigtig mange patientforeninger også arbejder 
med og rådgiver om palliative aspekter til deres medlemmer. 
 
Enigt Folketing bakker op 
En folketingsdebat torsdag 24. april om danskernes mulighed for at få palliation viste bred 
opbakning fra alle folketingets partier til, at alle patienter med livstruende sygdomme skal 
stilles lige, og at det palliative tilbud skal tage udgangspunkt i behovet hos den enkelte 
patient – uanset sygdom. Det forventes at Folketinget tirsdag den 29. april beslutter at bede 
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Sundhedsstyrelsen om at følge op på deres egne anbefalinger fra 2011 om, at palliation er et 
reelt tilbud til alle patienter med livstruende sygdom og deres pårørende. 
 
Fakta om palliation 

• Palliation betyder lindring til mennesker med livstruende sygdom. 
• Palliation kan være lindring både til den syge og de pårørende. 
• Alle mennesker med livstruende sygdom kan have behov for palliation – ikke kun 

mennesker med kræft. 
• Palliation kan både være lindring af både fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle 

problemer. 
• Hjælpen kan komme fra bl.a. egen læge, hjemmesygeplejerske, fysioterapeut, 

palliativt team, socialrådgiver, præst og finde sted i ens eget hjem, på sygehuset og 
hospice. 

• Læs mere om palliation: http://www.pavi.dk/OmPalliation.aspx 

Patientforeninger i Fælles Fodslag 
I Fælles Fodslag deltager PAVI, Alzheimerforeningen, Cystisk Fibrose Foreningen, Danmarks 
Lungeforening, Dansk Myelomatose forening, Foreningen for patienter med neuroendokrine 
tumorer (Netpa), Gigtforeningen, HIV--Danmark, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, 
Landsforeningen Huntington Sygdom, Landsforeningen Multipel Atrofi (MSA), 
Muskelsvindfonden, Netværk for hals-- og mundhulekræft, Nyreforeningen, 
Parkinsonforeningen, Patientforeningen Lungekræft, Patientforeningen for Lymfekræft og 
Leukæme (LyLe), Patientforeningen for Tarmkræft, Prostatakræftforeningen (Propa). 
 
Læs mere om Fælles Fodslag: 
http://pavi.dk/ForskningOgUdvikling/netvaerk/faellesfodslag.aspx 
 
For mere information 
Projektleder Vinnie Andersen - tlf. 21 74 73 87. Mail: viandersen@sdu.dk 
Kommunikationskonsulent Anette Fly - tlf. 21 74 73 72. Mail: fly@sdu.dk 
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