
 

Rehabilitering og Palliation skaber tryghed  
 
Rehabilitering defineres iflg. WHO som ”den indsats andre kan gøre for, at du kan få en hverdag og 
tilværelse så tæt på den, du havde før sygdommen”, mens palliation er det sundhedsfaglige ord for 
lindring til mennesker, der er ramt af livstruende sygdom.  
 
Lymfekræft og leukæmi er en livstruende sygdom. Når man får en så alvorlig diagnose kan det ryste én 
på både krop og sjæl. Sygdommen er en trussel mod det liv som man har levet hidtil, mod de gøremål 
og de roller, der har givet livet mening og mod den fremtid, man havde forestillet sig. Samtidig skal 
man tage stilling til behandling af sygdommen, sygemelding m.m.. 
  
Rehabilitering og Palliation/lindring kan være med til at skabe tryghed i usikker og uforudsigelig tid.  
 
Fokus på livskvalitet  
Formålet med rehabilitering og palliation/lindring er at fremme livskvaliteten for den syge og den 
syges pårørende. Det gøres ved at lindre de lidelser og vanskeligheder, der kan følge af en livstruende 
sygdom. Lidelserne kan være:  
 

 fysiske som fx kvalme og smerte  

 psykiske som fx angst og depression  

 sociale som fx boligforhold, børnepasning og pension  

 eksistentielt-åndelige som fx skyld og tvivl.  
 
Hvem kan hjælpe?  
Læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgivere, psykologer, præster m.fl. skal arbejde sammen 
for at kunne lindre de forskellige følger af sygdommen. Det er patientens og de pårørendes behov og 
ønsker om lindring, som er i fokus i den rehabiliterende eller palliative behandling, pleje og omsorg.  
 
Det er forskelligt, hvornår man har behov for rehabilitering eller palliation, ligesom det er forskelligt, 
hvilken form for lindring man har brug.  
 
Man kan have brug for lindring når man for første gang hører diagnosen, behovet kan komme i 
perioder i sygdomsforløbet, og det kan blive aktuelt i livets allersidste tid. Ens læge og syge-plejerske 
kan hjælpe med at få kontakt til de andre fagpersoner som fx socialrådgiver, fysioterapeut og psykolog. 
 
Brug for at vide mere  
Du kan søge individuel rådgivning om rehabilitering palliation på www.lyle.dk, via e-mail lyle@lyle.dk 

eller telefon 31 68 26 00. 


