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Kære medarbejder på Solsidecentret
Siden vi i 2018 deltog i projektet Borgerens ønsker til den sidste tid: klar til samtalen har
vi arbejdet videre med jeres tanker fra den workshop, som blev afholdt på Solsidecentret. Resultatet er blandt andet denne pixibog, hvor du kan finde oplysninger, der vedrører borgerens sidste tid.
I projektet har vi arbejdet med at blive klar til at tage samtalen - og med at gribe bolden,
når den er der.
Vi har fokus på, at borgerens ønsker i den sidste tid imødekommes og at borgeren og
pårørende oplever Solsidecentret som godt og trygt sted at være.
Materialet er skrevet til dig som medarbejder og samler viden om borgerens fysiske og
mentale tilstand den sidste tid samt praktiske opgaver omkring et dødsfald. Materialet
giver også et bud på, hvad der kan være vigtig viden for pårørende, som oplever deres
pårørendes sidste tid på Solsidecentret.

Slutteligt finder du 4 spørgsmål, som inspiration til at reflektere over et forløb hos en
borger i den sidste tid, som vi følger op på sammen med dig efterfølgende.
Vi håber I vil tage godt imod materialet og glæder os over alt det gode vi gør for at sikre
borgerne en god sidste tid på Solsidecentret.
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Samtalen med beboeren

Gode råd til samtalen

Her er vi altid klar til at tale med borgeren om den sidste tid, hvis situationen opstår.

Samtalen om den sidste tid kan være en svær samtale at tage hul på. Det er vores ambition at skabe en god ramme for samtalen, så borger og pårørende kan føle sig trygge i
samtalen.

Hvornår vi tager snakken - og hvordan - afhænger af borgeren.
Allerede ved indflytningssamtalen spørger vi til, om borgeren har tænkt over ønsker til
den sidste levetid – og herunder om der evt. er oprettet et behandlingstestamente. Det
kan f.eks. handle om ønsker til indlæggelser i den sidste tid og fravalg af livsforlængende
behandling eller hvor borgeren ønsker at dø, når den tid kommer.
Hvis borgeren ikke ønsker samtalen om den sidste tid i forbindelse med indflytning på
Solsidecentret, kan det tages op ved opfølgningssamtalen eller i forbindelse med medicingennemgang ved lægebesøg.
• Først når der er et lægenotat i journalen, kan vi efterkomme et ønske om fravalg af
livsforlængende behandling.
Alle medarbejdere kan tage en snak med beboeren og de pårørende, når behovet opstår.

• Sørg for at du har tid eller aftal tidspunkt hvor du
har tid til samtalen, når borgeren henvender sig
• Kend mulighederne for lindrende pleje i
den sidste tid
• Lyt til borgeren og pårørende og deres ønsker
og tanker - hør dem hvordan du kan bidrage
• Følg op på de opgaver du evt. koordinerer for
borgeren omkring den sidste tid.

Kroppen den sidste tid – fysiologiske forandringer
Forandringer, som kroppen gennemgår i den sidste tid, kan give anledning til bekymring
hos pårørende til den døende, som ikke nødvendigvis ved hvad det vil sige, når kroppen
begynder at lukke ned. I den proces er det naturligt, at lysten til mad og drikke forsvinder,
fordi kroppen ikke længere kan optage næring.
Det er også naturligt, at den døende ikke længere vil indtage medicin. Hvis den døende
stønner eller laver grimasser skyldes det sjældent nye smerter, men er at betragte som
en del af den proces kroppen gennemgår.
Det samme er gældende for vejrtrækningsmønstret, som kan fremstå som åndenød og
dermed skabe bekymring hos pårørende omkring den døende.
Det er ikke nødvendigvis sådan den døende oplever vejrtrækningen.

Kropslige forandringer i den sidste tid
Når kroppen begynder at lukke ned, er det vigtigt at kende forandringer, som man kan
forvente at se i processen, f.eks. at den døende
•
•
•
•
•
•

har en tung, overfladisk eller hostende vejrtrækning
sover meget og kan virke fjern
kan blive bleg og blåmarmoreret
producerer sparsomt urin
kan have sivende afføring
ansigtsudtrykket ændrer sig.

Kroppen den sidste tid – mentale forandringer
Når den døende sover mere og virker fjern skyldes det bl.a. at sanserne langsomt svækkes. Husk at hørelsen og følesansen svækkes til sidst. Derfor er det vigtigt at tale og
berøre, så den døende kan mærke tilstedeværelse af andre i rummet.
Ændringer i bevidstheden
Du kan opleve, at der sker ændringer i den døendes bevidsthed, f.eks.
• hallucinationer
• manglende reaktion på henvendelse
• angst og smerter.
Måske ved du allerede, hvilke ønsker borgeren har for sin sidste tid. Måske kan pårørende
fortælle ønskerne, hvis borgeren ikke selv kan.

Det er vigtigt, at du forholder dig til ønskerne, som du ved borgeren har.
Det kan f.eks. være ønsker om:
• fravalg af livsforlængende behandling
• unødig indlæggelse på sygehus
• kontakt til pårørende ved forværring af tilstand
• åndelige behov f.eks. behov for en præst.
Orienter dig om borgeren har oprettet et
Behandlingstestamente eller Min sidste vilje.
Det kan også være ønsker om, hvad der skal ske
efter døden f.eks.
• valg af salmer ved en begravelse/bisættelse
• valg af tøj.

Når døden indtræder
Som regel foregår et dødsfald på plejehjem roligt og fredfyldt. Nogle pårørende vil gerne
sidde ved siden af den døende og holde i hånd, andre er utrygge for at være alene med
den døende.
Afklar med de pårørende, hvad de har behov for i situationen og vis dem, at du har tid og
omsorg til at støtte dem.
Døden indtræder
Når den sidste del af kroppen lukker ned og døden indtræder
• vil hjertet stoppe med at slå
• vil vejrtrækningen stoppe
• vil pupillerne stivne
• vil musklerne slappe af
• vil kæben falde ned
• kan øjnene forblive åbne
• kan der sive urin og afføring.

Efter dødsfald – praktiske opgaver
Kontakt til pårørende

Gøre afdøde i stand

Hvis de pårørende ikke er tilstede når borgeren dør, kontaktes de umiddelbart efter.
Du kan tilbyde pårørende dit nærvær og omsorg.

Når du skal gøre en afdød borger i stand, skal du gøre det sammen med din kollega eller
evt. pårørende, hvis de ønsker at være med til det.
Husk at slukke for en evt. trykaflastningsmadras.

Lægekontakt
• du skal kontakte borgerens egen læge eller vagtlæge, der skriver dødsattest
• hvis dødsfaldet sker i en weekend eller på helligdage sendes korrespondance til egen
læge
• du skal huske at informere lægen inden istandgørelse af afdøde
• oplys lægen om evt. pacemaker.

Hvis du har brug for mere viden om
istandgørelse kan du finde det her:
• istandgørelse af afdød på institution i VAR
• lokal proceduremappe på Solsidecentret.
Ritualer på Solsidecentret
• pårørende og medarbejdere samles
hos afdøde og synger ud
• dug og lys på natbord.

Opfølgning
Det stiller krav til din faglighed - og følelsesmæssigt kan det være en stor mundfuld at
arbejde tæt med borger og pårørende i den sidste tid. Vi vil gerne sikre, at dine gode
erfaringer videregives og bliver en del af vores arbejde på Solsidecentret. Samtidig vil vi
sikre, at du får mulighed for at sætte dine egne ord på svære eller komplekse forløb i en
borgers sidste tid.
Derfor har vi udarbejdet 4 spørgsmål, som skal inspirere til en opfølgning. Vi finder tid og
plads til at snakke med dig umiddelbart efter forløbet.
Vi kan tage udgangspunkt i et eller flere spørgsmål alt efter dit behov.
Spørgsmål til refleksion:
•
•
•
•

Hvordan oplevede du borgerens sidste tid?
Hvordan har du oplevet samarbejdet med borgeren og pårørende i den sidste tid?
Kunne noget have været anderledes i forløbet?
Var der tvivlsspørgsmål eller dilemmaer i forløbet?
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