
8. Landskursus. Kulturer og værdier i det palliative felt.  

 

Af Tina Nørregaard Hedeager. Horsens Kommune. 

Modtaget uddannelsesstøtte fra Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker. 

 

Endnu engang har fagligt selskab for Palliationssygeplejersker afholdt et spændende 

landskursus i Middelfart. Det har også denne gang givet inspiration til nye tiltag i mit 

arbejde som Palliationssygeplejerske og hvad jeg skal have mere fokus på i mødet 

med den døende patient.  

Aktiv dødshjælp er ofte til debat. Dette var også et af hovedemnerne i årets 

landskursus. Jacob Birkler, Formand for Det Etisk Råd stillede en masse etiske 

spørgsmål, som jeg synes gav anledning til nærmere refleksion:    

- Ved døden mister vi kontrollen, men ved aktiv dødshjælp har vi igen 

kontrollen. Er det det vi har brug for?  

- Ønsker vi aktiv dødshjælp af hensyn til samfundet, da det er dyrt at have den 

døende? 

- Skulle vi ikke spørger de dødende, om de ønsker aktiv dødshjælp?  

- Hvis vi indfører aktiv dødshjælp, mister vi så ikke retten til at være til besvær? 

- Ønsker vi drab på begæring?  

Emnet eutanasi er svært og meget personligt, men jeg støtter Jacob Birklers 

opfordring til, at vi som Palliationssygeplejersker skal deltage i den offentlige debat. 

Overlæge Bodil Abild Jespersen havde et interessant oplæg om Palliativ sedering. 

Emnet var nyt for mig, men har nu fået lidt forståelse for hvornår beslutningen om 

at påbegynde palliativ sedering træffes, men også de farer der er, hvis det anvendes 

forkert. Palliativ sedering giver mange etiske dilemmaer, så forhåbentlig bliver de 

nye nationale kliniske retningslinjer en hjælp til, at afgøre om dette er den rette 

behandlingen, når den døende ikke kan lindres på anden måde. 

Workshops er en god mulighed for, at vælge de emner man har særlig interesse for, 

eller hvor man mangler ny viden. Jeg er Palliationssygeplejerske i Horsens 



Kommune, men er desuden også sygeplejerske i et rehabiliteringsforløb, der gives til 

borgere, der har fået en kræftdiagnose. Træthed og det tværfaglige arbejde var 

derfor de to emner, der var mest relevante i denne sammenhæng.  

Trætheden har ofte stor indflydelse på kræftpatienter. Jeanette Kortsen og Ann 

Rittig havde lavet en anderledes undervisning, der gav et godt billede af en 

kræftpatients hverdag, hvor trætheden fylder meget. De foreslog også at bruge VAS-

skalaen, så det vil jeg huske fremover i mine samtaler og undervisning om træthed.  

Jeg oplever ofte effektivitet og gode sammenhængende forløb, hvor der er 

mulighed for at arbejde tværfagligt. Ane Bonderup fra Palliativt team Aarhus havde 

måske ikke så meget nyt at fortælle, men dejligt at blive bekræftet i, at det er vigtigt 

at styrke det tværfaglige samarbejde.   

Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle møde Kari Martinsen, men hun kom og fortalte 

om, hvordan vi bevare evnen til sansningen i mødet med patienten. 

 Det er en udfordring med travlhed og de store krav om dokumentation. Alle vores 

gøremål er ofte i fokus og ikke patienten, men det er vigtigt, at vi husker at tage 

hånd om det sanselige, før det glemmes! 

Jeg glæder mig til at læse Kari Martinsens bog: Løgstrup & sygeplejen - og vil huske 

på hendes gyldne regel ”Vi bliver aldrig udlært”  

Dejligt med den ”Befriende samtale” fredag eftermiddag. Skuespillerinstruktør Jens 

Arentzen var sjov, varm og uhøjtidelig som beskrevet i programmet. Jeg husker ikke 

meget, men jeg grinede og grinede og der var en perfekt afslutning på et 

landskursus i palliation. 

Det var to dage med et spændende program, god mad og underholdning torsdag 

aften. I pauserne nød jeg også kunster Anette Walthers Fassings fantastiske billeder, 

der udsmykkede hele Severin.    

Jeg havde været på landskursus sammen med en kollega fra Horsens, og det er altid 

dejligt at dele den nye viden og oplevelser med en anden. På hjemturen fik vi den 

ide, at lave et Åbent Hus. Vi ville gerne samle alle de gode tilbud, der er til alvorligt 

syge og døende samt deres pårørende og invitere kommunens 

hjemmesygeplejersker og andre samarbejdspartnere. Vi havde også aftalt med 



udstiller Mette Kamp fra Vingmed Danmark, at hun gerne ville komme og vise 

PleurX drænagesystem, hvis vi var interesserede. 

På Severin havde jeg flere gange læst de kendte citater, der var skrevet på væggene 

i en af mellemgangene. Kom smilende i tanke om Pippis citat: ”Det har jeg ikke 

prøvet før, så det kan jeg sikkert godt!” Så inden vi nåede Horsens, havde vi 

besluttet at det skulle afholdes, for det vigtigste er og vores patienter oplever 

levetid i stedet for ventetid - og det må være med lindring fra alle faggrupper. 

 


