Hvad er en palliativ tilgang?

Demens – en livstruende sygdom
Centrale dokumenter
• Anbefalinger for tværsektorielle forløb
for mennesker med demens (2020)
• 6.2.5 Palliativ indsats
• Borgere/patienter med demens er en
udsat gruppe, hvor der allerede fra
diagnosetidspunktet skal være særlig
opmærksomhed, når det drejer sig om
at vurdere palliative behov og
efterfølgende tilbyde palliative indsatser.
• Der kan være palliative behov, som bør
afdækkes i alle faser af demensforløbet,
herunder spørgsmål vedrørende
fremtidig behandling og pleje, hvor der
bør tilbydes samtaleforløb mellem
borgere/patienter, pårørende og
sundhedsprofessionelle.

• DEMENS HÅNDBØGER. Indsatser.
Palliativ pleje, omsorg og behandling
• http://docplayer.dk/126840817-Demenshaandboeger-indsatser-palliativ-plejeomsorg-og-behandling.html
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Palliation
• ”Pallium” betyder "kappe eller tæppe"
og dækker over den professionelle
indsats for at forebygge og lindre lidelse
hos mennesker med livstruende
sygdom (REHPA.dk).
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Lidelse som livsvilkår
• Den, der lider, sakker uhjælpeligt bagud
i kampen for succes. (…) En af
kulturens vigtigste opgaver er at hjælpe
mennesker med at rumme livet i dets
mangfoldighed. Den kulturelle drejebog,
der dominerer ind retningen af det
senmoderne samfund og dets
organisationer, som sundhedsvæsenet,
er skrevet sådan, at den ikke levner rum
for lidelse og dermed heller ikke for
lidende mennesker
(Tom Andersen Kjær 2015).

4

Vibeke Graven

WHO definition – palliative care
• Palliative care is an approach that
improves the quality of life of patients
and their families facing the problem
associated with life-threatening illness,
through the prevention and relief of
suffering by means of early identification
and impeccable assessment and
treatment of pain and other problems,
physical, psychosocial and spiritual.
(WHO 2002)
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Total pain
• En holistisk tilgang til
smerte kombineret
med en videnskabeligt
baseret symptomlindring.
• Ethvert symptom er en
fortælling der må
læses for at forstå
dens dybere betydning
(Saunders i Clark 1999:733).

Vibeke Graven
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Hospicefilosofien og den gode død
Centrale værdier i hospicefilosofien

• Døden som en naturlig del af livet
• Åbenhed
• Accept
• Fredfyldthed

• Værdighed
• Smertelindring
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Hvad er vigtigt i livet med døden som vindue?
• Sommetider betyder åbenhed
om døden, at livet kan få plads
fremfor døden og angsten.
• Frode Nyeng:
• Mening med livet
• Hvorfor skal jeg dø?

• Mening i livet
• Hvad er meningsfyldt i det liv, jeg har levet
og endnu lever?
• (Nyeng 2003, se også Graven 2016)
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Vanskeligt at tale om palliation?
Livets sidste Examen er lige
svær for Alle. Det er ikke som
ellers, at den lykkeligt
Begavede har let ved at
bestaae, den ringe Begavede
svært, nei, Døden afpasser
Prøven i Forhold til Evnen, o,
saa nøiagtigt, og Prøven bliver
lige svær, fordi det er Alvorens
Prøve.
Kierkegaard:
Tre Taler ved tænkte Lejligheder

9

Dekonstruktion af døden
• ”Døden har forvandlet sig fra en bøddel
til en fængselsvagt. (…) Døden indfinder
sig ikke længere ved livets afslutning: den
er der lige fra begyndelsen, og den vogter
nidkært over os. Døden holder øje med
os, når vi arbejder, når vi spiser, når vi
elsker, når vi sover. Via sine mange
stedfortrædere hersker døden over livet.
Det er meningsløst at kæmpe mod
døden, men at kæmpe mod dens årsager
bliver til selve livets mening”
(Bauman 2006: 131).

Medicinsk håb - gøren
• Kontrol over den døende krop
• Håb om at forlænge livet/overleve
på trods af sygdom
• (præget af behandlerkultur og
patienters forventninger).

• Pleje/behandlingsmæssigt håb om
symptomkontrol og forbedring af
målbare indikatorer for livskvalitet.
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Eksistentielt håb - væren
Hope is a mystery and not a problem to be solved
(Marcel 1951:35)

• Bevægelse fra et medicinsk sprog om sygdom til
et eksistentielt sprog om livet som døende.
• Overskridelse af et konkret håb om overlevelse
eller forlængelse af livet.
• Åbne op for et håb forbundet med mening i
dødens nærvær.
• Det eksistentielle håb har rod i håbsbærende
erfaringer
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Det eksistentielle håb og livets endelighed
• At være dømt til døden er ikke
ensbetydende med at give op (…)
men betyder at træde ind i et
stadium, hvor man oplever sig selv
hinsides livets vurdering.
(Gabriel Marcel)

• Se evt. denne lille film:
• https://livetsafslutning.etiskraad.dk/1/te
ma-1-den-svaere-besked
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Når forskellige håb støder sammen

Hospicefilosofi – et
eksistentielt håb
modtaget fra
håbsbærende indtryk

Et medikaliseret håb
om
livsforlængelse/bedst
mulig livskvalitet

Hospice Care: Between Existential and Medical Hope

https://doi.org/10.1080/13576275.2020.180324914
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Vil du vide mere?
Hold dig opdateret om ny forskning og viden om
rehabilitering og palliation - tilmeld dig REHPA Nyt på
www.rehpa.dk

www.facebook.com/rehpa.dk

www.twitter.com/rehpa_dk

www.linkedin.com/company/3306677

