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Model Små og store traumer • Døden og palliativt arbejde

Hvordan gør man? 
• Mød den døende og de pårørende med et ÅBENT sind.
• Hold fast i at være Roligere, Ansvarligere og Mentaliserende.
• Vær opmærksom på de fire dimensioner af almindelige reaktioner fra modellen 

Dødsprocesser.
• Hjælp borgeren med at dø, som han eller hun har levet. Det kan blandt andet be-

tyde, at man er opmærksom på at gøre noget af det, som den døende/familien ple-
jer at gøre sammen, fx se en fodboldkamp, lytte til musik eller at høre børnene 
snakke og lege.

De pårørende
• Det er naturligt for de pårørende at balancere mellem processer, der retter sig mod 

sorgen og tabet (at få talt om død, at være til stede sammen med den døende, at 
tale om sorg og om, hvad der har været vigtigt i den døendes liv) og processer, der 
retter sig mod de praktiske handlinger og at tilpasse sig forandringer efter tabet (er 
der proteindrik nok, og hvilken bedemand skal vi vælge?). De to spor er lige vigtige, 
og sporene arbejder parallelt. 

• Nogle familier undgår helt det ene spor, fx at tale om døden. Det kan betyde, at alle 
parter bliver ensomme, og her kan det være forløsende, at den professionelle sætter 
ord på det spor, der ikke er så repræsenteret.

• Pårørende har ofte brug for at gøre noget for deres elskede. Når følelsen af afmagt er 
høj, kan det være beroligende at få en konkret funktion. Det kan fx være at hjælpe 
med at hente medicin, give massage eller en let inddragelse i plejeopgaver.

• Pårørende kan have brug for at få et svar på, hvor længe den døende har igen. Det 
er en svær fase, og det at livet står stille for både den døende og de pårørende kan 
være vanskeligt at være i. Det kan være skamfuldt at have behov for at stille spørgs-
mål om, hvornår døden indtræffer, fordi man dermed frygter at signalere, at man 
længes efter, at den døende er væk. Som professionel er det vigtigt at anerkende, at 
det er normalt og forståeligt at længes efter en hverdag og afslutning. 

(Bolling et al 2018)

Den
døende

Eksistentielle åndelige forhold
Tanker om mening med livet 

Ønske om forsoning med venner 
og familiemedlemmer

Tanker om livet efter døden
Religion, spiritualitet

Socialt
 Ændringer i familieliv og sociale

relationer
Ændring i rollefordeling

Tilbagetrækning (den sidste tid)
Tanker om økonomi og jura 

Psykisk 
Angst 

Uro
Ambivalens 
Dødslængsel

Sorg 
Håb 

Mening 
Taknemmelighed

Fysisk (den sidste tid)
Drikker og spiser mindre eller slet ikke 

Organer svigter 
Bevidsthed bliver sløret 

Forvirring 
Hallucinationer

Puls og åndedræt
ændres

De fire dimensioner af reaktioner i dødsprocesser:


