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a Baggrund

Fra 2007-2009 gennemførte man på Diakonissestiftelsen et større projekt 
kaldet ”Livets afslutning”. Projektet byggede på udvikling og undervisning 
i palliativ pleje for personalet på Diakonissestiftelsens tre plejehjem. Formå-
let var at styrke plejepersonalets kompetencer inden for pleje og omsorg til 
mennesker, der befinder sig i livets slutfase.

I forbindelse med dette projekt og med baggrund i den undervisning, 
som blev givet til plejepersonalet, blev denne bog udgivet. Formålet var at få 
en bog, hvor man på en let og overskuelig måde kunne læse, hvilke områder, 
man skal være særlig opmærksom på i forhold til pleje, behandling og om-
sorg, når det gælder alvorligt syge og døende mennesker.

Ved læsning af forskellige undersøgelser og gennem forfatterens mange-
årige undervisning på bl.a. plejecentre og i hjemmeplejen, er det blevet ty-
deligt, at det ikke kun er på Diakonissestiftelsens plejehjem, man eftersøger 
et overskueligt og letlæseligt materiale, der omhandler pleje og behandling 
af døende mennesker, men at der er et udbredt ønske og behov for det over 
hele linjen. 

Min egen baggrund for at skrive bogen er dels mit arbejde som sygeple-
jerske på hospice gennem mange år og dels min undervisning i palliation af 
sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og- hjælpere, ikke blot i oven-
stående projekt, men rundt omkring i hele landet.

Det er en stor glæde for mig, at bogen i stort tal er blevet brugt til un-
dervisning, refleksion og som vejledning i de enkelte afdelinger og teams. 
Derfor er det naturligt nu at revidere og genoptrykke bogen med opdaterin-
ger, rettelser og enkelte nye afsnit, som har været nødvendige for at bogen 
fortsat kan bevare sin aktualitet. Der er i denne bog gjort rede for den nye 
organisering inden for palliation i en  basal og en specialiseret indsats, lige-
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som der er gjort rede for Sundhedsstyrelsens anbefalinger (2011) af, at pal-
liation sættes ind meget tidligt i forløbet og fortsætter til efter døden.  Lige-
ledes er der indføjet et afsnit om personalets kompetencer og et afsnit om 
omsorg for de efterladte.

Da denne bog blev udgivet første gang i 2010, skete det i samarbejde 
mellem Diakonissestiftelsen og Unitas Forlag.

Denne udgave (2. udgave) er alene udgivet af Unitas Forlag.

B Formål
Palliation er i dag et kendt begreb blandt plejepersonalet. Forskellige under-
søgelser viser, at plejepersonale efterspørger mere viden på området. Der er 
navnlig efterspørgsel om viden på følgende områder: symptomkontrol, kli-
nisk viden om døden - dødens kendetegn, kontakten til pårørende, samtaler 
om døden og den åndelige omsorg. Dette ønske er der taget hensyn til i 
denne bog.

Palliation er, efter den seneste revision af social- og sundhedsuddannel-
serne, blevet et valgfri specialfag. Bogen her kan forhåbentlig også anvendes 
i såvel grunduddannelserne som i det fremtidige arbejde som uddannet so-
cial- og sundhedsassistent/-hjælper. 

Bogens primære målgruppe er social- og sundhedsassistenter og social-og 
sundhedshjælpere, men bogen vil naturligvis også kunne anvendes af andre 
faggrupper, der arbejder med palliation.

Bogen er tænkt som en vejledning, man kan slå op i, når man skal passe 
et alvorligt syg og døende menneske. I bogen er der særlig fokus på den 
ældre medborger, men det meste af stoffet vil kunne bruges hos alle alders-
grupper. Bogen kan ikke stå alene, men kan anvendes som udgangspunkt 
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for undervisning og samtaler om emnet. Det vil sige, at det også er en slags 
reflek sionsbog, hvor plejepersonale kan diskutere og samtale ud fra bogens 
emner og spørgsmål.

Jeg har skrevet bogen ud fra egne erfaringer, idet jeg gennem 18 år dels 
har arbejdet som sygeplejerske med alvorligt syge og deres pårørende på 
hospice og dels har jeg undervist plejepersonalet, bl.a. på plejecentre og i 
hjemmeplejen. 

c Bogens opBygnIng
Bogen fokuserer på palliation bredt forstået; således er helhedsplejen og ind-
dragelse af pårørende et vigtigt omdrejningspunkt, ligesom symptomkon-
trol behandles - uanset den tilgrundliggende sygdom.  I bogen er der endvi-
dere lagt vægt på kommunikation og åndelige omsorg, som begge er vigtige 
elementer i palliation. Bogen sætter fortrinsvis fokus på de sidste dage og 
uger af et menneskes liv.

For at lette forståelsen er der i bogen en gennemgående case, hvor vi føl-
ger Karen og hendes familie på vej til døden samt social- og sundhedsassi-
stenten Hanne, der er Karens kontaktperson gennem hele forløbet. En sådan 
case er med til at konkretisere emnet.

Bag i bogen er en ordliste, der forklarer de vanskelige ord. De ord i tek-
sten, som findes i ordlisten er markeret med en stjerne *.

Ønsker man at læse mere, er der en litteraturliste bag i bogen, der giver 
forslag til videre læsning og fordybelse.

Rita Nielsen – mail:rh@nielsen.mail.dk

Forord

7




