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Når familien træder til Karen Marie Dalgaard Hent PDF Siden plejeorlovens indførelse i 1991 er antallet af
danskere der dør i hjemmet stort set uændret.Hvis flere skal have mulighed for at dø i eget hjem, er det ikke
nok at tænke i plejeorlov. Man må tænke bredere på, at de pårørende har brug for konkret støtte i hjemmet,
for det er hårdt arbejde at passe en døende hjemme. Nærværende bog burde være argument nok for politisk
opbakning. Mange ting taler for, at man passer sin døende ægtefælle selv i hjemmet, men uden professionel
opbakning kan det have meget store omkostninger. Når familien trædertilbeskriver denne sidste del af livet,
hvor der tages afsked med en døende ægtefælle. Bogen formidler på baggrund af omfattende interview med
syv pårørende de oplevelser og erfaringer, som de har gjort sig.  Vores forhold til døden har ændret karakter –
fra at være en naturlig og familiær konsekvens af livet, er den senmoderne død blevet et individuelt og privat
projekt skjult fra det offentlige rum og uden det sociale netværk, som tidligere sikrede den døende og dennes
familie en værdig død. Den pårørende gør alt for at være en tilstrækkelig god omsorgsgiver for den døende,
men samtidig lurer angsten for døden og angsten for at miste. Den pårørende har brug for hjælp og støtte for
at håndtere hverdagen i et ikke sjældent årelangt forløb med at passe den døende. Denne bog anlægger den
pårørendes perspektiv og beskriver det hverdagsliv, som leves i dødens rum. Den bibringer sin læser en

indsigt i og forståelse for alle de mange facetter, der får betydning for, hvordan man som pårørende og som
døende kan tackle denne situation:at dø. Bogen henvender sig bredt: til pårørende, til sundheds- og

plejepersonale, til privatpraktiserende læger, til studerende inden for social- og sundhedssektoren m.v. Karen
Marie Dalgaard er uddannet sygeplejerske, men har siden taget kandidatgrad på Den Sociale

kandidatuddannelse i Ålborg. Hun har været ansat på et hospice og gennemfører i øjeblikket et ph.d-projekt,
som har fokus på indsatsen for uhelbredeligt syge og deres pårørende
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