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Med livstruende, fremadskridende sygdom følger ofte 
en svær periode for patienter og pårørende med behov 
for palliativ indsats, der ifølge WHO’s definition har til 
formål »at fremme livskvaliteten ved at forebygge og 
lindre lidelse« både i patientens sidste tid og for pårø-
rende også efter patientens død. Den palliative indsats 
foregår i hjemmeplejen, almen praksis og hospitalsregi 
(basalt niveau), og ved komplicerende problemstillin-
ger foregår den i udgående palliative team, på speciali-
serede palliative hospitalsafsnit og hospicer (specialise-
ret palliativ indsats) [1]. Den specialiserede palliative 
indsats bør være tilgængelig for patienter med de mest 
komplekse palliative behov og ved både malign og non-
malign sygdom [1]. I alt var 37% af patienterne med en 
kræftdiagnose i 2010-2012 tilknyttet specialiseret pal-
liativ indsats [2]. Øvrige patienter kan muligvis have 
fået en tilstrækkelig palliativ indsats på basalt niveau, 
men der mangler fortsat undersøgelser heraf [2]. 

I dette nummer af Ugeskrift for Læger præsenteres 
en kortlægning, der tyder på et misforhold mellem  
kapacitet, tilgængelighed og behov for den specialise-
rede palliative indsats i Danmark [3] Kapaciteten af 
specialiseret palliativ indsats i Danmark er lavere end 
de europæiske standarder, der er sat af European Asso-
ciation for Palliative Care [3, 4]. Der behov for lige mu-
ligheder for specialiseret palliativ indsats i Danmark, 
men for delingen er uensartet fra region til region [3]. 
Eksem pel vis har Region Nordjylland det laveste antal 
hospicesenge pr. mio. indbyggere, den største palliativt 
team-kapacitet og de fleste palliative sengepladser, 
mens Region Midtjylland ikke har palliative sengeplad-
ser [3]. Kortlægningen kan bidrage med et overblik til 
fremtidige prioriteringer, så patienter og pårørende sik-
res lige mulighed for den nødvendige palliative indsats, 
og Danmark kan leve op til de internationale standar-
der.

Et tæt samarbejde mellem det basale og det speciali-
serede niveau er helt centralt for at sikre en palliativ 
indsats, der er tilpasset patienter og pårørendes behov. 
Læger i den basale palliative indsats har brug for til-
gængelighed til den specialiserede palliative indsats, så 
de kan henvise patienter med komplekse problemstil-
linger samt få undervisning og rådgivning om konkrete 
kliniske spørgsmål. Mange specialiserede palliative en-
heder er involveret i undervisning, mens tilgængelighe-

den af rådgivning døgnet rundt er varierende mellem 
regionerne, selvom der fra myndighedernes side er en 
forventning om tilgængelighed døgnet rundt [1, 3]. 
Organiseringen af den palliative indsats er således sta-
dig under udvikling.

Palliativ indsats har rødder i kræftbehandlingen, 
men der er øget opmærksomhed på behovet for pallia-
tiv indsats hos patienter med nonmaligne sygdomme, 
bl.a. lunge- og hjertesygdomme. Disse patientgrupper 
udgjorde kun 4% af patienterne i specialiseret indsats 
[1, 3], men flere har formentligt behov for en palliativ 
indsats. Patienter med nonmalign sygdom udgjorde 
11% af danske patienter med terminaltilskud i 2012, 
og deres overlevelsestid fra bevilling af terminaltilskud 
var 17 dage sammenlignet med kræftpatienternes 59 
dage [5]. Selvom forskellen i overlevelsestid nok del-
vist må tilskrives besvær med at identificere terminal-
fasen i sygdomsforløb med pludselig forværring (f.eks. 
kronisk obstruktiv lungesygdom), indikerer den et 
uidentificeret behov for palliativ indsats. I takt med en 
stigende opmærksomheden på symptombyrden og be-
hovet for palliativ indsats hos patienter med nonma-
ligne sygdomme, vil flere formentligt blive henvist til 
specialiseret indsats i fremtiden.

En palliativ indsats af høj kvalitet i Danmark kræver 
tilstrækkelig kapacitet og tilgængelighed for patienter 
og pårørende, uanset patientens diagnose, og helt cen-
tralt er et tæt samarbejde mellem den basale og den 
specialiserede palliative indsats. Den samlede palliative 
indsats i Danmark er under fortsat udvikling og må pri-
oriteres i fremtiden – ikke bare ved tilstrækkelige res-
sourcer til klinisk arbejde, men også ved ressourcer til 
forskning, hvis livskvaliteten skal sikres for patienter og 
pårørende under og efter palliative forløb.
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