Patientinformation – Palliativt Team
Velkommen til Palliativt Team
Du og din familie har nu fået kontakt med Palliativt Team på Regionshospitalet Silkeborg.
Palliativ betyder lindrende, og Palliativt Team tilbyder lindrende omsorg og behandling til patienter med
livstruende sygdom.
Det kan f.eks. være i forhold til:


Smerter



Kvalme



Vejrtrækningsbesvær



Appetitløshed



Psykologiske og familiære forhold



Åndelige og sociale forhold

Målet med den palliative indsats er, at du og din familie får den bedst mulige livskvalitet gennem hele
forløbet.
Hvordan arbejder vi?
Palliativt Team arbejder tæt sammen med din egen læge, din eventuelle stamafdeling på hospitalet og
hjemmeplejen.
Det skal bemærkes, at du fortsat skal bestille medicin via din egen læge som hidtil.
For både patienter og pårørende gælder det, at de oplysninger og aftaler, der har betydning for den
tværfaglige indsats, dokumenteres i en fælles journal.
Vi inddrager dig i beslutninger om din behandling og giver dig information i det omfang, du ønsker;
herunder indgår ligeledes retten til at frabede sig information.
Hvem er vi?
Palliativt Team er tværfagligt og består af:


Overlæge Dorte Lander Rasmussen



Sygeplejerske Dorte Nielsen



Sygeplejerske Karin Stengaard



Psykolog Nanna Krog



Fysioterapeut Tenna Askjær



Sekretær



Hospitalspræst Anette Kortegaard



Socialrådgiver Birte Mønsted

Til teamet er tilknyttet frivillige medarbejdere, som kan støtte og aflaste patient og pårørende. De
frivillige deltager ikke i plejeopgaver.
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Kontakt
Du vil ved den første kontakt få tildelt en kontaktperson, som er en af sygeplejerskerne.
Efter vores første møde vil du kunne komme i kontakt med os, når du er indlagt på hospitalet, ved
ambulant besøg her i teamet, ved hjemmebesøg eller telefonisk.
Formålet med kontaktpersonordningen er:


At du oplever dit forløb er veltilrettelagt



At du under dit forløb er velinformeret



At du aldrig er i tvivl om, hvor du kan henvende dig for at få information.

Er din kontaktperson ikke til stede, vil en anden fra det team, der er ansvarlig for dit forløb, varetage
funktionen.
Du og dine pårørende har mulighed for at henvende jer til kontaktpersonen/teamet under forløbet,
såfremt du/I har spørgsmål angående din undersøgelse, pleje, behandling og/eller rehabilitering.
Kontaktperson:
Afdeling: Palliativt Team
Telefonnummer: 78 41 65 50
Telefontid:
Mandag: Kl. 9.30-13.00
Tirsdag-fredag: Kl. 8.30-13.00.
Email: RSI.Palliativt.Team@midt.rm.dk

Juridisk information
Der henvises til hospitalets hjemmeside: www.hospitalsenhedmidt.dk
- under fanen ”Patienter og pårørende” – Punktet: ”Ret og pligt som patient”.
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