Palliativ Enhed, Lungemedicinsk sektion,
Medicinsk Enhed, Amager og Hvidovre Hospital
Velkommen til
Palliativ Enhed yder specialiseret, tværfaglig indsats til patienter med livstruende sygdom ledsaget af komplekse
palliative problemstillinger af fysisk, psykisk, social og/eller eksistentiel karakter, der ikke kan lindres tilstrækkeligt på basis niveau, af egen læge, kommunal døgnpleje eller på almindelig hospitalsafdeling. Palliativ Enhed varetager specialiseret palliativ behandling af voksne patienter med livstruende tilstande af både malign og medicinsk årsag.
Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial
og åndelig art (WHO 2002).
Den palliative indsats
• Tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer
• Integrerer omsorgens sociale, psykiske og åndelige aspekter
• Tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden
• Tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet
• Anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt
• Har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb
• Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som fx kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer

Lægelige medarbejdere
Afdelingen består af:
•
•
•
•
•

1 afsnitsansvarlig overlæge (onkolog, områdespecialist i Palliativ Medicin))
1 overlæge med ansvar for medicin (onkolog)
1 overlæge med ansvar for undervisning (onkolog)
1 overlæge med ansvar for lærings-og kvalitetsteam (anæstesiolog)
1 afdelingslæge med ansvar for palliation til lungepatienter (lungemediciner)

Andre faggrupper i det tværfaglige team
Afdelingssygeplejerske
Sygeplejersker tilknyttet sengeafsnittet og udeteamet
Socialrådgiver
Psykolog
Sekretær

Uddannelsesfunktion
I afsnittet foregår den praktiske uddannelse til områdespecialist i Palliativ Medicin. Afsnittet modtager læger til
uddannelse i palliation fra Lungemedicinsk Sektion i udvalgte perioder. Læger og sygeplejersker i afsnittet deltager i undervisning i basal palliation på andre afdelinger på Amager Hvidovre Hospital.
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