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Palliativ fysioterapi

Fysioterapeuten tilbyder

	❚ At lindre smerte

	❚ At lette åndenød

	❚ At mindske funktionstab

	❚ At lindre kropslig uro

	❚ At lindre ødemer

	❚ At lindre obstipation

	❚ At lindre angst og uro

	❚ At øge kropsforståelse og selv-
indsigt

	❚ At afhjælpe kognitive forstyrrelser

	❚ At optimere lejring

	❚ Vurdering med henblik på hjælpe-
midler

Den fysioterapeutiske behandling kan 
omfatte massage, akupunktur, ødem-
terapi, respirations-terapi, øvelses-
terapi, afspænding, meditation og  
andet nonfarmakologisk smerte-
behandling.

Ud fra Sundhedsstyrelsens anbefa linger 

for den palliative indsats.

Fysioterapeuter tilknyttet den  
palliative ordning for  
Palliativt Team, Esbjerg

Varde Kommune
Leif Christiansen
FysioCenter Varde
Tlf.  4036 9040
CVR-nr.  12922531
lc@fysiocentervarde.dk

Billund kommune
Kit Nygaard Bak
Kit Nygaard Bak – 1
(fysio- og kropsterapeut Kit Nygaard Bak)

Tlf.  4032 5646
CVR-nr.  19765946
fys@kitbak.dk

Esbjerg kommune
Pia Koch
Fysioterapeuterne Esbjerg
Tlf.  6017 1336
CVR-nr.  40368582
piakoch13@gmail.com

Vejen kommune
Maj-Britt Høtoft
Fysiovejen
(Fysiodanmark Vejen)

Tlf.  7536 0188
CVR-nr.  28858523
info@fysiovejen.dk

Henvisning til palliativ fysioterapi

	❚ Speciale 51

	❚ ”I hjemmet”

	❚ Noter ”Palliativ fysioterapi ifølge §2 aftale herfor”

	❚ Udover	diagnose,	gerne	resume	af	sygehistorikken	og	aktuel	status

Kommunal dækning af patientens egenbetaling er betinget af  
ansøgning til kommunen 

Følgende tekst kan benyttes:

LÆ 165 – Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling

”Diagnose: 

Stamafdeling:  
(Kendes den endnu ikke, skrives dette på, og at der sendes besked senere i så fald)

Patienten er i den terminale del af sit sygdomsforløb. Yderligere behandlings-
muligheder med henblik på helbredelse anses for udsigtsløse, og der må forventes 
kort levetid.

Patienten har behov for fysisk og/eller psykisk pleje og omsorg. Med henblik på  
at støtte patienten optimalt, anmodes kommunen om: At sikre patienten og de  
pårørende er vejledt om muligheden for/bliver bevilget plejeorlov og plejevederlag 
jvf, §119 i Serviceloven. 

Endvidere søges bevilling i henhold til Servicelovens §122 til dækning af: 

	❚ Egen betaling af nødvendig fysioterapi                         

	❚ Patientens egenbetaling af ernæringspræparater

	❚ Udgifter til sygeplejeartikler og lign., som ikke leveres vederlagsfrit af  
hjemmeplejen.”

NB! Ovennævnte kan etableres tidligere end patienten opfylder  
kriterierne for Terminaltilskud (tilskud til lægemidler).


