
Hvad er støttende og 

palliativ pleje? 

Det er støtte til mennesker, der lider af 

en uhelbredelig sygdom. 

Vi prøver at give hver person den bedst 

mulige livskvalitet. Vi gør dette ved at 

arrangere og yde en række 

tjenesteydelser, der passer til dine og 

din families behov. 

Vi tilbyder en række tjenesteydelser, 

herunder fysiske, følelsesmæssige, 

sociale og spirituelle. 

Hvor kan støttende og 

palliativ pleje gives? 

Vi anstrenger os rigtig meget for at give 

støttende og palliativ pleje, hvor du 

ønsker at bo.  Dette kan være i: 

 dit eget hjem 

 et familiemedlems hjem 

 andre boliger, såsom plejehjem 

 

 

 

 

 

Vi tilbyder også pleje på hospitaler i 

vores lokale sundhedsdistrikt – Nepean, 

Hawkesbury, Springwood, Blue 

Mountains, Lithgow og Portland. 

Familie og venner opfordres til at hjælpe 

med patientens pleje.  Professionel 

hjælp kan fås hos din egen læge og fra 

dit støttende og palliative plejeteam. 

Støttende og palliativ pleje 

er en teamindsats 

 Patient 

 Familie 

 Sygeplejerske 

 Frivillig 

 Socialarbejder 

 Psykolog 

 Fysioterapeut 

 Ergoterapeut 

 Diætist 

 Farmaceut 

 Religiøs leder 

 Egen læge 

 Speciallæger fra støttende og 

palliativ pleje 

 Andre speciallæger 

 Telefonsupport uden for normal 

arbejdstid 

 Krisehjælp ved dødsfald 

 

 

Hvis jeg har smerter, kan de 

lindres? 

I næsten alle tilfælde kan smerter 

nedsættes til et overkommeligt niveau 

ved hjælp af medikamenter samt 

andre behandlinger, herunder 

strålebehandling, meditation eller 

andre måder, der er egnet for dig. 

Der er sket en stor udvikling i løbet af de 

seneste år inden for smertebehandling, 

herunder nye medikamenter og nye 

måder at give dem på. Din egen læge 

og vores støttende og palliative 

plejeteam kan give dig flere oplysninger 

om smertebehandling. 

Kan jeg dø i mit eget 

hjem? 

Vi vil gøre alt for at støtte dig og din 

familie på det sted, du ønsker at være. 

Det er ofte i dit eget hjem. 

På dette stadie af din sygdom kan 

omfanget af den nødvendige pleje 

nogle gange være mere end en familie 

kan give. Hvis det sker, kan vi arrangere, 

at du får den pleje, du har brug for, på 

et af vores hospitaler i nærheden af, 

hvor du bor. 

 



    Danish 

Frivillig støtte 

Pleje af en person med en uhelbredelig 

sygdom kan både være fysisk og 

følelsesmæssigt udmattende. Vi har et hold 

af uddannede frivillige, der kan tilbringe tid 

sammen med patienter og give praktisk og 

følelsesmæssig støtte, så familiemedlemmer 

har mulighed for at holde en pause. 

Hvad med dit sprog og 

kulturelle behov? 

Vi tilstræber at give en kulturel passende 

pleje.  Fortæl os, hvordan vi kan 

imødekomme dine særlige behov, hvis 

du f.eks. har religiøse eller spirituelle 

behov, særlige kostbehov, eller 

foretrækker behandling af en mandlig 

eller kvindelig læge eller sygeplejerske. 

Fortæl os, hvis du har brug for en tolk. 

Tolkebistand er gratis og fortrolig. 

 

 

 

 

 

 

Hvor kan du få hjælp eller 

oplysninger? 

 Din egen læge 

 Speciallægen, der handler dig 

 Dit lokale hospital 

 Din støttende og palliative 

plejeservice 

 

Hvis du bor i følgende kommuner Penrith, 

Blue Mountains eller Lithgow, kan du få 

yderligere oplysninger mellem kl. 09.00 

og 16.30 ved at ringe på: 

1800 222 608 

 

Hvis du bor i Hawkesbury kommune, kan 

du få yderligere oplysninger mellem 8:30 

og 16:30 ved at ringe på: 

(02) 4560 5714 

 

 

Tak til Palliative Care Council of South Australia, Palliative Care 

Victoria og Palliative Care Australia for brochurens 

designkoncept. 

Denne brochure er blevet oversat og udgivet med økonomisk 

støtte fra Nepean Blue Mountains Supportive and Palliative Care 

Service og Nepean Blue Mountains Local Health District. 
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Tryghed - støtte - lindring 
 

 

Omsorg for den person,  

du elsker, og som har en 

uhelbredelig sygdom 
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Tolkebistand i sundhedssektoren 

Hvis du får behandling på et hospital eller 

et sundhedscenter, kan du få gratis og 

fortrolig tolkebistand. 

Hvis du har brug for en tolk til at hjælpe 

dig med at få en aftale med en person 

inden for sundhedssektoren, kan du ringe 

til Telephone Interpreter Service 

(telefonisk tolkebistand) på 131 450. 

Tolke fra AUSLAN er også til rådighed. 
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