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Jeg har nu for tredje gang deltaget i den europæiske kongres, denne gang i Prag fra 30.maj til 2. juni. Vi 

havde nogle fantastiske dage dernede, med masser af regnvand og ganske lidt tørvejr. Dagen efter vi rejste 

hjem var byen i undtagelsestilstand pga. de store vandmasser der væltede ned over Øst Europa.  

Igen i år bød kongressen på et meget spændende program. Et af mine fokusområder var at høre om 

pårørende og palliation. Der var en del indlæg om ”Family carers”, hvilket var meget interessant. Der blev 

fortalt om flere internationale studier, hvor man har beskæftiget sig med de pårørende som ressource, 

hvordan klarer de det, hvordan passer de på sig selv, eller nærmere hvordan de glemmer sig selv og 

tilsidesætter egne behov, i et langt sygeforløb hos en nærtstående. Man har mange steder oprettet 

pårørende grupper for at støtte familien på bedste måde. Man har gjort erfaringer med, hvor vigtigt det er 

med informationer. I de fleste lande har alle internet-adgang og søger selv oplysninger og er således vel 

informerede (på godt og ondt). Det er fortsat vigtigt at informere familien om hvad der kan forventes, vi 

skal som professionelle forklare hvordan vi ser situationen og give denne information videre til de 

nærtstående. 

En australsk undersøgelse fortalte om at, det er vigtigt at forberede familien på det som kommer.  Man 

forsøger at forberede dødens komme og det der følger efter, nemlig det at skulle leve livet videre - nu som 

efterladt. 

I store dele af verden har man ingen adgang til Morfin. 89 % af al verdens morfinforbrug anvendes i Vest 

Europa og Nord Amerika, 80 % af verdens befolkning anvender kun 6 % af morfinen. 50 lande har slet ingen 

adgang til morfika! Dette er nogle facts som vi blev bekendt med under en forelæsning, og i mange indlæg 

hørte vi om den gode palliation, hvad er det og hvordan udføres det i de enkelte lande? Men i mange lande 

er det slet ikke muligt at yde god palliation bl.a. på grund af mangel på medicin og det bør vel være en 

menneskerettighed at kunne modtage god palliation? Dette kom som en opfordring til verdens politikere 

om at tage sagen op. 

Igen en meget spændende kongres med stort fagligt input. Der blev vist flere hundrede posters, mange 

meget interessante, men man ser naturligvis kun en lille del, og endnu færre kan man gå i detalje med. Der 

er også altid flere interessante workshops man gerne vil deltage i – på samme tid. Det er altid svært at 

vælge. Det er interessant at være af sted og jeg kan kun opfordre andre til at melde sig når kongressen 

finder sted igen om to år, denne gang i København fra 8.-10. maj 2015. 
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