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Tror du, at jeg er blevet syg, fordi jeg forlod min kone og mit barn?
Er det synd for mig, at jeg er blevet syg og skal dø?



Psykologisk interessant? Ikke specielt
Moralsk interessant? Meget 





Hvor selvoptaget må man egentlig være?





”For the past 30 years we have struggled hard to get palliative care intostandard cancer care. We havent got very far. The oncologists dont understand us. We need to do more to convince them”
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Gang i den - internationalt
Fødsler
Per år 132000000
Per dag 360000
Per time 15000
Per minut 250
Per sekund 4

Dødsfald
Per år 55000000
Per dag 151600
Per time 6316
Per minut 105
Per sekund 2



Gang i den – nationalt 
Fødsler 
Per år 57000
Per dag 156
Per time 6,5
Per minut 0,1
Per sekund 0,001

Dødsfald
Per år 52000
Per dag 142
Per time 5,9
Per minut 0,1
Per sekund 0,001



Tilsyneladende tale om en kultur, der har haft særlige og formentlig ambivalente handlemønstre i forbindelse med begyndelse og afslutning

















Hvad er palliation?



Det er noget med lindring (!)



Palliation:
Hændelse + (vidnesbyrd+analgetika+ritualer) = begivenhed





Palliation er en række lønnede praksisformer, der er baseret på et mestendels uvidenskabeligt grundlag og fuld af småborgerlige, angstfyldte, selvhøjtidelige, semireligiøse projektioner til narcissistisk brug



Palliation er institutionaliseret, professionaliseret og moralsk funderet iscenesættelse af en række biologiske, psykologiske, sociale og åndelige omstændigheder ved kroppes skrøbelighed og forgængelighed



Sygeplejersker er faggruppen med de bedste forudsætninger for at magte denne iscenesættelse



I et samfund med fællesøkonomi ejer alle retten til at mene noget om det. 
Sygeplejersker med flere har blot lige bedre forudsætninger for at mene noget.

Måske kan man ligefrem forvente, at sygeplejersker mener noget.



Der findes forfaldshistorier
Der findes sejrsfortællinger 





55 and counting



Hvad skal vi bruge palliation til?
Hvordan gør vi palliation?



Er der brug for at stille et nyt spørgsmål?



Hvorfor gør vi palliation?



VIL VIL IKKE
KAN KAN IKKE
SKAL SKAL IKKE
BØR BØR IKKE
MÅ MÅ IKKE
TØR TØR IKKE



At fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for 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. 
Den palliative indsats• tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer• bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces • tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden • integrerer omsorgens psykologiske 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 for eksempel kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer



VIL VIL IKKE
KAN KAN IKKE
SKAL SKAL IKKE
BØR BØR IKKE
MÅ MÅ IKKE
TØR TØR IKKE



Moralske, filosofiske, diskursive, ideologiske, samfundsmæssige, politiske anliggender



Kritisk tanke 





Kritisk tanke – et eksempel 



Sjæleve



99,9 %
Sorg, angst, tristesse, frustration og håbløshed aka Weltschmerz







Psykologi er ikke uskyldigt, ikke bivirkningsfrit
Nåååååårhificeringsrisiko, for eksempel  



Med disse ord vendte han sig til den lamme mand og sagde: »Rejs dig op, tag din båre og gå hjem!« (Markus 2, 11)
Med disse ord vendte han sig til den talende mand og sagde: »Rejs dig op, lad min diva stå og gå hjem!« 







Tror du, at jeg er blevet syg, fordi jeg forlod min kone og mit barn?
Er det synd for mig, at jeg er blevet syg og skal dø?



Hvordan forstår du menneskelig lidelse, Bo? 
Handler du på dine impulser, når du ser lidelse, Bo?

Er det medfølelsen, der driver dig, Bo?
Skal du, bare fordi du kan, Bo?
Kan du, bare fordi du skal, Bo?

Hvad bør du egentlig gøre for mig, Bo?
Hvad bør vi egentlig gøre for hinanden, Bo?

Hvad er pallation overhovedet for noget, Bo?



Hvad er pallation overhovedet for noget, skønne kvinder (m/k)?
Hvad bør palliation? Og hvad bør palliation blive til?

Palliation som det forurettede, opmærksomhedshungrende barn?
Palliation som kulturkonservativt, trygt og udviklingtøvende refugium for syge 

(og sygeplejersker!)?
Palliation som socialt dannelsesrum?

Palliation som et kondom med huller i?
Palliation som noget helt andet?





Tak for opmærksomheden!
bsb@regionsjaelland.dk


