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LivsfortællingSpørgsmåls guideline
• 10 spørgsmål
• 5 temaer
• 3 underliggende temaer
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Livsfortælling  Spørgsmåls guideline
• Hvert spørgsmål er beregnet til at fremkalde:
- Aspekter af personligheden/”rene selv”
• Genforening med elementer af selvet, der var meningsfulde og   værdifulde før man blev syg 

• Styrkelse af selvet, den menneskelige integritet
•20-10-2015 Jytte Skov-Pedersen 



Livsfortælling Spørgsmål guideline
Spørgsmål med fokus på Roller i livet 
Konserverende/bevarende

• Mursten - Roller/Opgaver
• Mørtel - Ansvar
• Så længe rollerne er intakte, vil væggene bestå (Selvet)
• Mange roller gennem livet

Ex ung arbejdende mor.
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LivsfortællingSpørgsmål guideline
Håbet kan blive ”Tændt” gennem livsfortælling via

• FORTID:  At være håbefuld – fremtidige forventniger    Der ER en fremtid

• Når du bliver syg:
Forandres  håbet

Håb kommer tættere på  mening og formål
• Antidote/miste håb – er genforening med et fortsat selv, mening og formål
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Livsfortælling Spørgsmål guideline
• Bevare stolthed

– At bevare stolthed, som en beskyttende og/eller en coping strategi
At bevare stolthed , er at bevare en positiv selv-respekt/selvværd
– Stolthed kan være relateret til følelsen af tilfredshed
Hvem er vi kendt for at være/Hvem vil vi gerne være kendt som/ Hvad gør mig særlig iblandt relationerne
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Livsfortælling Spørgsmål guideline
Generationer /arv
• Hvad skal jeg give videre
• Patienterne vil spørge:Hvad er meningen med min eksistens?

• Har mit liv gjort en forskel?
• Hvad er/var formålet med mit liv?

Hvad er vigtigt at fortælle, til de der fortsat lever. 
De ting der er skrevet giver følelsen af fortsat at leve.
EX. Troels: Til hans børn, Jeg lever videre i Jer!
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• ØVELSE I 20 MINUTTER

• 5 TEMAER:
1 Integritet
2 Roller- Opgaver/Ansvar 
3 Håb – Mening og formål håber du noget for andre?
4 Stolthed/Glad for
5 Generationer - Arv
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Livsfortælling spørgsmål guideline



Livsfortælling guideline undertema
• Autonomi og kontrol:

Graden af, hvilke forskellige funktioner 
vi er istand til at udføre

reflekterer 
personlig autonomi eller kontrol
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Livsfortælling guideline undertemaLivsfortælling guideline undertema
• Accept handler om, at få gradvis tilpasning til forandrede livssituationer, idéelt i et tempo der kan tolereres.
• Benægtelse kan give den psykiske plads

der er behov for 
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• Livsmod / fighter-ånd /Viljestyrke
• Som basis består livsmodet/sjælestyrken i at 
Kunne stå ansigt til ansigt med, hvad der nu må                    komme.

Livsfortælling guideline undertema
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L Livsfortælling• Potentialer: Mangfoldige for Borgere, pårørende og efterladte

• Udfordringer: Tid   Økonomi   Prioritet – i hverdagen og som del af Palliative medarbejderes stillinger
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Livsfortælling
Vi afholder kursus til Marts/April  2016

Følg info på den snart kommende hjemmeside                  
Livsfortaelling.dkUndervisere og Supervisorer

Familieterapeut/Sygeplejerske          Sundhedspsykolog
Jytte Skov-Pedersen Steen Peter Nielsen+45 22611746 +45 30220218Jyttesp31@gmail.com steen_nielsen@hotmail.com
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