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Velkommen til i dag
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• Hus orden.

• Dagens program er tæt pakke så spørgsmål og drøftelsen er efter dagens afslutning 
hvor Ulla Madsen vil være tilgængelig.

• Der vil derfor ikke være mulighed under vejs for spørgsmål.



Tak til 
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• Ulla Madsen for at store arbejde med denne rapport

• Steno og Holbæk sygehus for aktiv støtte til arbejdet



Et center - flere adresser
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REHPAs regionale 

kontorer understøtter 

videncentrets forankring 

i regional og kommunal 

praksis og vores 

forbindelse til faglige 

miljøer og 

uddannelsesinstitutioner
(Aftalenotat 2017)



5

Kontorbygning i Nyborg  til forskning og administration



REHPA
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• REHPA løser sin opgave som nationalt 
videnscenter ved at samle, skabe og dele 
viden om rehabilitering og palliation til gavn 
for mennesker med livstruende sygdomme. 

• REHPA arbejder tillige for koordinering og 
sammenhæng mellem de to fagområder i 

• forløbet, under og efter sygdom og frem til 
mulig død samt for de efterlevende. 



Min uvidenhed
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• Benamputation er det ikke bare et post operativ forløb 
efter en ortopædkirurgisk indgreb?

• Nej!

• - høj sygelighed

• - høj dødelighed

• - høj menneskelig belastning



Jeg kendte engang en mand
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• Henvist til specialiseret palliation mhp lindring af fantom smerter i UE.

• Kronisk fremadskridende sygdom medførte ben amputation.

• Jeg møder en ”forstenet”, depressiv, forpint smerte patient.



Før indgrebet
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• Han fortælling var at han før indgrebet havde haft

• - et liv med en hel krop

• - et liv med intime relationer til andre 

• - et liv hvor han kunne vise sig

• - Nu var han mærket af sin sygdom

• - Nu var han nød til at skjule sig 



Vores behandling i specialiseret palliation

10

• Fysisk:

• Fysisk træning, kropsbevidsthed træning/ kropskontrols træning, 
farmakologisk og psykologisk behandling af smerter

• Psykologisk

• Samtaler med formål kontrol og værdighed i et liv med uhelbredelig sygdom

• Socialt

• Tilbud om samtaler med hans familie

• Eksistentiel

• Arbejde omkring forskel på at give op og accepterer vilkår



REHABILITERING OG PALLIATION 
Koordinering? Samtænkning?

11

• Til patienter med livstruende sygdom

• Klassisk rehabilitering

• Indsat på baggrund af grundig vurdering af ressourcer og behov en indsats 
med målet selvstændighed og  meningsfuldt liv (Hvidbog) uafhængighed og 
selvbestemmelse (WHO).

• Klassisk palliation

• Indsats på baggrund af grundig vurdering af symptomer og behov og en 
indsats med målet bedst mulig lindring og livskvalitet. 
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• Men er et meningsfuld og selvstændigt liv ikke også afhængigt af at får lindret 
lidelsen forbundet med at have gennemlevet en ben amputation og skulle leve videre 
med de sygdomme der forudsagde denne amputation?
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• Sammenhæng mellem rehabilitering og palliation. Der 
er et stort overlap mellem rehabiliterende og palliative 
indsatser, og indsatserne er ofte indholdsmæssigt 
identiske, mens målet med indsatserne kan være 
forskellige. 

• Rehabilitering vil ofte have som formål aktivt at 
fremme funktionsevne og selvstændighed, mens målet 
med den palliative indsats er at lindre patientens og de 
pårørendes lidelser, uanset om lidelserne er af fysisk, 
psykisk, social eller eksistentiel/åndelig karakter.



Så lad os bygge broer
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Lad os tænke
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• Sammenhæng i forløbet for patienten

• - Over tid: Før, under og efter operation

• - Over faggrupper: Forskellige sundhedsfaglige tilgang i spil 

• - Over sektorer: Hospital, kommune, egen læge



Hvordan bygger man en bro?
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• Man skal kende de to kyster der skal forbindes

• - som planlægning af hele forløbet fra diagnosen af behov for 
amputation til træning/lindring efter.

• - som tværfaglig indsats med kendskab til hinanden faglighed

• - Rolle fordeling mellem sektorer og hvordan der vidensdeles.

• Man skal kende behov for bror (hvem skal transporteres på den)

• - Hvilke behov har det enkelte mennesker og denne familie 

• - opfølgning på behov udvikling over tid



I dag er håbet
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• At vi bliver inspireret til at styrke indsatsen omkring  mennesker 
der gennemgår en ben amputation



www.facebook.com/rehpa.dk

www.twitter.com/rehpa_dk

www.linkedin.com/company/3306677

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret om ny forskning og viden om 
rehabilitering og palliation - tilmeld dig REHPA Nyt på 
www.rehpa.dk

http://www.facebook.com/rehpa.dk
http://www.twitter.com/rehpa_dk
http://www.linkedin.com/company/3306677
http://www.rehpa.dk/

