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Indhold og formål 
 

• Modeller for koordinering af rehabilitering og palliation – forskellige patientgrupper 
 

• Begrundelser for rehabilitering  
og palliation som samtidige indsatser 
 

• Gælder de også på demensområdet?  
 

• Formålet er at diskutere modeller for  
rehabilitering og palliation ved demens  
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAzaPOyKneAhUD_KQKHfi3CusQjRx6BAgBEAU&url=http://realize.se/2014/01/allas-ideer-raknas/&psig=AOvVaw1xkC6Dz3bZp6-5Cufk-2G1&ust=1540830230136261


Koordinering af rehabilitering og palliation til 
mennesker med livstruende sygdom 

 
• Politisk tema i DK siden 2012 
• Især på kræftområdet 

 
• Litteraturstudie 2016 
• Ugeskrift for Læger 2018 
• Kræft, KOL, apopleksi, geriatri 
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Koordinering af rehabilitering og palliation 
 

Hvorfor? 
 

Hvornår og for hvem? 
 

Hvordan?  
 



Modeller for overgange mellem rehabilitering 
og palliation 

(McCormick et al 2009 –  
 i Thuesen et al 2016) 



Samtidighed og overlap – hvorfor? 
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• Faglige og organisatoriske begrundelser – bl.a. gensidig 
opmærksomhed områderne imellem 

• Ved uforudsigelige og fluktuerende sygdomsforløb 

• Mennesker håndterer livstruende sygdom forskelligt og 
pendulerende – rehabilitering og palliation understøtter 
forskellige håndteringer 

 



Gælder det også ved demens? 

Faglige modeller  
Håndteringen af livet med demens 
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Van der 
Steen et al 
2013: 
White 
Paper 

Samtidighed og overlap – også ved demens. 
Men uenighed om tidlig palliativ indsats 



Faglige modeller 
 

• Trods ”White Paper”: Dikotome modeller for rehabilitering og palliation i 
forløb – palliation ved demens omtales typisk som en indsats ved svær 
demens (Vilela et al 2017; Thuesen et al 2018) 

• Men måske nye toner på vej i DK…… (forløbsprogram – høring 2018) 
 

• Dikotomiserede diskussioner i feltet:  
• Palliativ diskurs – demens som lidelse (fx McInerney 2017)  
• Rehabiliteringsdiskurs – demens som funktionsevnenedsættelse (fx Downs et 

al 2006, 2007; Alzheimer Europe 2017)   
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Hvad siger mennesker med demens?  
(let til moderat grad)? 

 
• Ingen opgjorte resultater endnu 
• Demens som både funktionsevnenedsættelse og lidelse? 

 
• Livet med demens i mild grad iflg litteraturen: 

• Usikkerhed om fremtiden 
• Tanker om fremtiden – balance mellem håb og frygt, herunder frygt for tab af værdighed og værdi 
• Både aktiv håndtering og tilpasning  
• Forfald er uundgåeligt – men også håb om bedring 
• Både positive og negative aspekter ved sygdommen 
• Samtidig accept af og modstand mod sygdommens manifestationer 
• Benægtelse – men vil gerne diskutere følelser og frygt 
• Selvbestemmelse af betydning – og oplevelsen af forbundethed 

 
(Low et al 2018) 
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Dikotome modeller vs. mennesker med 
blandede følelser  
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• Hvordan adresserer hjælpen til mennesker med demens denne tilsyneladende 
ambivalens?  
 

• Enten/eller – eller både/og 
 

 



Fra REHPAs Årsrapport 2016, s. 34 



www.facebook.com/videncenterrehpa 

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  
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