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Læses inden modul 3:
Symptomlindring

Klinisk vejledning for almen praksis - Palliation
Dansk selskab for almen medicin 2014
(kan downloades)
Fatigue s. 38 – Delir s. 40 - Angst s. 41 - Depression s. 43 – Kakeksi s. 49 - Dysfagi
s. 51 - Mundgener s. 52
Palliativ medicin
Mette Asbjørn Neergaard, med flere
Munksgaard 2015
Depression s. 118 -124 – Angst s. 124-128 - Fatigue s. 237-246 –
Delir s. 249-253 - Mundgener s. 267-274 - Dysfagi s. 275-278 –
kakeksi s. 317–324 – Tørst, dehydrering, parenteral hydrering s 325 – 329 Parenteral ernæring s. 423.
Voksne pårørende
Palliativ medicin
Mette Asbjørn Neergaard, med flere
Munksgaard 2015
Pårørende s. 61-74
Anbefalinger til Sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge.
Sundhedsstyrelsen (2012). s. 1-11.
https://www.sst.dk/da/planlaegning/~/media/AE70549836C24B72B95E025C6603FC
DD.ashx
Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter
i palliativt forløb. DMCG-PAL 2013 og Center for Kliniske Retningslinjer.
www.dmcgpal.dk/files/paaroerende_retningslinje.pdf
Børn og unge

Orienter dig på webuniverset til sundhedsprofessionelle, som I kan finde på Børn,
Unge & Sorgs hjemmeside her:
https://webunivers-sundhedsprofessionelle.dk/kursusoversigt/
Gennemgå Modul 4 – Tiden omkring dødsfaldet. Læs teksten + se de tre videoer.
På velkomstsiden kan du få forklaret, hvordan man kan bruge web-universet.
I modul 1 kan du se sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til børn og unge.
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Jeg vil gerne tale om min sorg
Guldin, M., Dyregrov, A. et al. (2017) Om hjælp til sorgramte børn. Akademisk
Forlag, København. Kap. 5: Børn og unge i sorg og krise: Sundhedsvæsenet. S. 125150.

Til dig, der gerne vil læse mere om ugens emner, er der inspiration her:
Børn og unge

Jeg vil gerne tale om min sorg
Guldin, M., Dyregrov, A. et al. (2017): Om hjælp til sorgramte børn. Akademisk
Forlag, København. Resten af bogen.
Børn, Unge & Sorgs pjecer
Kan downloades fra www.bornungesorg.dk under fanen Om Børn, Unge & Sorg,
Udgivelser, http://www.bornungesorg.dk/udgivelser/
Personlige beretninger om at miste
Ung og forladt. Når forældre dør for tidligt.
Vincentz, H & Engelbrekt, P (2005), Kroghs forlag
(En ung piges personlige fortælling koblet med kommentarer fra en professionel.)
Min usynlige søn. Kunsten at leve med sine døde resten af livet.
Esben Kjær (2016): Gyldendal. (Findes som lydbog)
Voksne pårørende

Når to bliver til én, omsorg for ældre efterladte.
REHPA, Viden center for Rehabilitering og Palliation, Se www.rehpa.dk under
udgivelser
Pårørendeberetninger:
Vi ses I morgen
Jørgensen, E. (2007). Rosinante. (Findes som Lydbog)
En slags kærlighed.
Kluun, R. (2007). Gyldendals.
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