
KURSUS FOR  
SOCIAL- OG SUNDHEDS-

HJÆLPERE 

Hospice Lim�ord 

Center for udvikling af pallia(on 

Kompagnigade 11, 7800 Skive 

Telefon: 96 14 87 00 

Mail: info@hospicelim ord.dk 

VÆRDIGHED VED LIVETS        

AFSLUTNING 
Kurset er stø	et af dona�onsmidler �l Hospice Lim�ord med et ønske om,  

at udbrede den viden og erfaring som hospice har oparbejdet. 

 

PRAKTISK INFO 

Undervisere på kurset er det tværfaglige personale på Hospice Lim ord, som alle 

har stor viden og erfaring indenfor arbejdet med alvorligt syge, døende og pårøren-

de.  

Kursusdage:  25. + 26. oktober 2022 

Varighed: 8.00 – 15.30 

Sted:  Kedelhuset ved Hospice Lim ord, Kompagnigade 11, 7800 Skive 

Pris: 1200,- kr. (inkl. forplejning) 

Antal deltagere: Max 25 

Tilmelding:  1. oktober 2022 

Tilmelding foregår via vores hjemmeside www.hospicelim ord.dk 

OBS! 8lmeldingen er bindende. 

 

Formål med kurset: 

At styrke social– og sundhedshjælperens kompetencer indenfor pleje og om-

sorg 8l mennesker, der befinder sig i livets afslu;ende fase. 

Undervisningen skal fremme borgerens muligheder for at opleve gode pallia-

8ve forløb i eget hjem og/eller på plejecenter. 

 

 



VÆRDIGHED VED LIVETS AFSLUTNING 
- Et unikt kursus�lbud �l social– og sundhedshjælpere 

 

Velkommen 	l et unikt kursus, hvor du præsenteres for mange face�er af den  

pallia	ve indsats. 

Kurset henvender sig 	l social– og sundhedshjælpere, som beskæ�iger sig med 

alvorligt syge og døende samt deres pårørende. 

Tidspunkt Emne Underviser 

8:00-8:15 Introduk8on 8l kurset.  Sygeplejerske Janni Kaas 

Sygeplejerske Line Krog 

8:15-9:45 Kultur, samspil og fælles retning Hospicechef Birte Markfoged 

Afdelingssygeplejerske  

Dorte Lundager 

 

Pause   

10.15-11:00 Når døden kommer tæt på Sygeplejerske Janni Kaas 

11:00-11:45 Hvornår er man døende Sygeplejerske Line Krog 

Pause   

12:30-13.45 Sygdomsbillede og symptomlindring Sygeplejerske Janni Kaas 

Sygeplejerske Line Krog 

Pause   

14:00-15:30 Velvære og lindring af den syge krop Fysioterapeut Camilla Caspersen 

Tidspunkt Emne Underviser 

8:00-9:00  Hvordan kan præsten hjælpe i det pallia8ve 

forløb? 

Hospicepræst Natalia Packert 

9:00-10:00 Døende har brug for åndelig omsorg 

Ritualer i forbindelse med døden 

Hospicepræst Natalia Packert 

 

Pause   

10:30-11:15 At se det hele menneske Sygeplejerske Line Krog 

11:15-12:15 Skal den døende have mad og drikke Sygeplejerske Line Krog 

Ernæringsassistent Hanne Mose-

kær 

Pause   

 
Pause 

  

15:00-15:30 Evaluering 

Mulighed for rundvisning 

Sygeplejerske Janni Kaas 

Sygeplejerske Line Krog 

2. kursusdag: 26. oktober 2022 

Nøgleordene er denne dag: Åndelig omsorg, livshistorie og pårørende 
 

1. kursusdag: 25. oktober 2022 

Denne dag har nøgleordene: De sidste levedøgn, symptomer og lindring                                                                    

 

Undervisningen tager udgangspunkt i et basalt pallia8vt niveau og bygger på social– og sundheds-

hjælperens egne kompetencer indenfor faget. 

På kursets første dag får social– og sundhedshjælperen viden om, hvad pallia8on er og hvordan man 

observerer og lindrer den pallia8ve borger i den terminale fase og de sidste levedøgn.  

 

På kursets anden dag får social– og sundhedshjælperen viden om åndelig og eksisten8el omsorg.  Der 

introduceres 8l arbejdet med borgeren ud fra en livshistorisk 8lgang, samt viden og forståelse for 

kostens betydning i den pallia8ve fase. Til slut lægges der vægt på samarbejde og kommunika8on 

med pårørende.  

  

13:00-14:45 De pårørende—en vig8g samarbejdspartner Sygeplejerske Lisbeth Bang 

Pårørende Anne;e Henriksen 


