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Du er værdifuld, fordi du er dig 

og du betyder noget indtil det 

sidste sekund i dit liv. Vi vil gøre alt 
hvad vi kan, ikke kun, for at du 

skal dø i fred, men også så du 

kan leve, indtil du dør.”

Cicely Saunders



Samtale om livskvalitet

 "Samtale om livskvalitet” på 2. - 3. dagen 

 Patientens mål formuleres sammen med patienten

 Målene dokumenteres i Problemorienteret plan (POP) i EPJ og 

evalueres ugentligt sammen med patienten.

 Patientens mål bliver fundament for opholdet og grundstenen i de 

tværfaglige konferencer.



Hvilke mål har patienterne - eksempler

▪ Sommerhustur til Vesterhavet 

Delmål: 

• Sidde i en bil 1 time

• Komme ud og ind af bilen

• Gå 50 m 

▪ Gå en tur med hunden uden rollator 

▪ Samvær med familien

Delmål: 

• Mere energi når familien er der

• Bedre smertedækning



Baggrund 

for projektet

Erfaringer fra egen praksis

 Ventesal

 Forspildt chance

 Mister unødigt funktioner

Inspiration udefra

 Inspiration fra Storbritannien 

 Patienter lever længere

 Tendenser i sundhedsvæsenet



Inspiration fra rehabilitering

• Patientens mål

• Funktionsevne

• Tværprofessionel, koordineret indsats 



Tværprofessionel dokumentation
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Får en oplevelse af at opleve det uden at være derFår en oplevelse af at opleve det uden at være der



Patient-interview 

De nære ting giver  livskvalitet

Målene i sig selv giver glæde

” Jeg får varme følelser overfor de mennesker jeg skal være 
sammen med. Det er det, og naturen selvfølgelig. Der er en 
fantastisk himmel deroppe, den er stor deroppe og det er 
ligesom om der er plads til alle mennesker i hele verden. Det er i 
hvert fald den følelse jeg håber jeg vil få, når jeg er der…. Nu jeg 
er der… det vil jeg håbe…..”

”Man kan også godt flygte lidt med ens egne tanker, man 
behøver ikke altid at være fysisk til stede for at opleve noget”



Skal målene være realistiske?

 Målene behøver ikke nødvendigvis at blive indfriet

 Bare det at få opsat målene giver patienterne håb

 Mål kan være håbsbærende og give liv 

”...det er med til at øge chancen for ikke at miste modet for tidligt –
altså jeg ved ikke med andre, men hvis man mister modet 
fuldstændigt, tror jeg det kan blive helt forfærdeligt”

Marcel: ”Håb er for sjælen hvad vejrtrækning er for den levende 
organisme. Hvor håbet mangler, udtørrer sjælen og sygner hen”



• Mål – ”som et minde om fremtiden”

• Fortid → Nutid Fremtid



Hvor er vi nu?



Hvor er vi nu?

 Fokus på opfølgning/evaluering på mål/håb/drømme

 Ansat ergoterapeut i 3 årig projektstilling, 18 timer ugentlig

 Samarbejde med frivillige



Perspektiver

 Videreudvikle på mål – håb – drømme, evt med inspiration fra 

”Moving goals, moving hopes”, Merete Tonnesen.

 Videreudvikle på livskvalitetssamtalen, evt med inspiration fra ACT-

tilgang

 Undersøge hvordan en ergoterapeut kan bidrage til bedre 

symptomlindring og at øge livskvalitetetn for patienter på hospice
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