
Tegn på døden og gode råd om omsorg 
 

Hvis vi værdsætter vores dyrebare menneskeliv, idet vi 
forstår, at vores krop hele tiden ændrer sig og bliver ældre 
og nærmer sig døden lige fra fødslen, og idet vi også 
forstår, at livet er usikkert, så kan vi værdsætte livet og 
forberede os til døden. Det er naturligt for vores krop at  
forfalde; særligt når der kommer sygdomme fremskyndes 
denne proces. I den sidste fase hvor de livsopretholdende 
systemer begynder at svækkes, kan fysiske, mentale, 
emotionelle og spirituelle ændringer forekomme i løbet af 
uger, dage eller timer. Hver persons oplevelse er unik, 
men der er alligevel nogle generelle ligheder. 

 
Det følgende er en meget enkel  opregning af de normale 
forandringer, som kan forekomme i  livets allersidste fase, 
den fase  vi  kalder at dø. Her kommer også nogle ideer 
angående   pleje: 
 
Fysisk svaghed /mangel på energi/ tab af interesse for 
dagligdags ting. 
 
Efterhånden som kroppen svækkes  er der mindre ilt til 
rådighed til musklerne. Livskraften bliver mindre og 
mindre, og det kræver større anstrengelse at fuldføre 
dagligdags opgaver, og man kan blive forlegen, mismodig, 
ambivalent, depressiv, irritabel og /eller bare helt naturligt 
være mere interesseret i ting, der synes  vigtigere: ting som 
har med sindet, hjertet og ånden at gøre.  
Dette er ofte et tidspunkt med selvransagelse, med 
spørgsmål, og med fokus på at se meningen med livet. 
 
Man hjælper bedst personen med de fysiske opgaver, 
samtidig med at man som omsorgsgiver er opmærksom på 
personens følelser, ved at opretholde værdigheden og  ved 
sørge for at personen har det så  godt som muligt, særlig 
med henblik på symptomkontrol og ved sørge for, at 
personen ikke lider overlast. Kærlighed og humor kan lette 



en anspændt situation. Latter åbner hjertet og kan hjælpe 
med  til at se  tidligere begivenheder og omstændigheder i 
et andet lys, så at man kan slippe sig selv lidt  og træde ind 
i en umiddelbar enhed med en anden, og det kan være  
lyksaligt givende. Fysisk og åndelig støtte betyder at være 
der som en god ven, tålmodig, ikke-dømmende, 
medfølende, og at lade personens egen visdom udvikle 
sig. Og når patienten  fortryder noget, så er det vigtigt at 
opmuntre personen  til at se disse handlinger, som noget 
man kan lære noget af; og at minde personen om  
meningsfulde begivenheder og  glæde sig over de kærlige 
handlinger, personen har foretaget i sit liv, og lade den tro, 
det håb  eller den kærlighed personen indeholder,  være 
der og udvikle sig frit. 
 
 
At trække sig tilbage fra familie og venner / øget træthed 
/ koma 
 
Vi kan hverken tage familie, venner eller rigdomme med 
os, når vi forlader denne verden. Hele processen med at 
lukke det hele ned og lade det bag sig er et arbejde, man 
selv må gøre, og man har brug for tid og privatliv til at 
gøre det. Gæster kan være meget udmattende, og personen 
kan føle, at han eller hun skal underholde gæsterne, også 
selvom han eller hun ikke er i stand til  komme ud af 
sengen. For mange gæster én dag vil ofte resultere i, at 
personen bliver mere træt  og/eller mere tilbagetrukken 
den næste dag. Nogle gange kan personen sove mere, 
være svær at vække eller  være svær at  komme i kontakt 
med. Dette kan skyldes sygdom, medicinering, eller 
personens ønske om at trække sig tilbage fra social 
kontakt. At helt enkelt være  kærligt nærværende hos 
personen, holde i hånd, sende kærlige tanker, bede i 
tavshed, meditere, bare være der  for personen, skaber en 
behagelig, tryg og fredfyldt atmosfære, som letter den 
syges indre arbejde. Omsorgsgiveren må prøve at 
respektere personens ønsker og må også  være 



opmærksom på de  ønsker, der kommer op i ens eget sind  
og tænke over, hvordan man kan tilgodese disse ønsker  
uden at forstyrre den døendes sind. Vær forsigtig med 
hvad du siger hen over personens krop, mens denne sover 
eller er bevidstløs. Han eller hun kan muligvis høre dig og 
kan blive forstyrret af det. Mange mennesker, som er 
kommet sig over en koma, ( en tilstand hvor man ikke  
responderer på  stemmer eller berøringsmæssige stimuli, 
selvom øjnene stadig kan være åbne) har fortalt, at de  var 
klar over, hvad andre sagde og endda hvad de tænkte. 
 
Tilfældige ryk eller spjæt kan forekomme på grund af 
drømme eller mareridt. Du kan berolige patienten  med en 
blid stemme og/eller en forsigtig berøring på dennes hånd 
eller arm. Den døende er meget sensitiv overfor,  hvad der  
kommunikeres fra omsorgsgiverens krop, tale og sind,  og 
omsorgsgiveren må være opmærksom på reaktioner og 
beskeder fra personen ved at iagttage og lytte. Øjne, 
ansigtsudtryk og ændringer i vejrtrækningen indikerer 
ofte, hvad personen føler eller tænker. Når det er muligt at 
kommunikere  på dette trin,  og når du kan  kan stole på 
din dybeste intuition her, så skyldes det, at ethvert væsens 
grundlæggende natur er ren og vidende, det er det kristne  
kalder den guddommelige natur  eller som buddhister  
kalder den alt- gennemgribende udestruerbare visdoms-
natur. Hvadenten man er vågen eller sover er denne 
visdomsnatur altid nærværende og tilgængelig, hvis man 
er afslappet, åben og modtagelig, men det føles  lettere for 
de, som er vant til denne bevidsthed via en 
meditationspraksis. Dybden af ens spirituelle praksis 
kommunikeres ud via sin egen kraft  og har en 
bemærkelsesværdig god virkning på andre.  Hvis man 
forlader sit selv, helt blottet for dogmer og doktriner, 
anseelse og position, køn, alder og øvrige forhold, for at 
indgå i enhed med personen uden nogen dagsorden, også 
selvom det sker i et ganske kort  øjeblik, kan det bevirke en 
frigørelse fra dualitetens bånd  for begge parter, og dette  
har en dybt beroligende virkning.  



 
 
 
 
 Appetitløshed. 
 
Mad  hjælper med til at opretholde livet. Efterhånden som 
fordøjelsessystemet bliver svagere, giver maden mere 
anledning til besvær end til glæde, medicin kan ændre 
madens smag, og endelig kan den energi, der skal bruges 
til at fordøje maden  blive større end den energi, der 
kommer fra føden. Dette kan bevirke appetitløshed. 
Spisevanerne ændrer sig nu. Personen kan overvældes  af 
”en normal portion” mad. Han/ hun kan tage et par 
mundfulde af deres yndlings- måltid og føle sig mæt. Små, 
delikate måltider kan friste. Men er det familiens og 
vennernes behov at personen spiser, så han eller hun kan 
blive bedre og leve længere? Det er oftest det hårdeste for 
familien at se i øjnene, at personen ikke vil spise. At nægte 
at spise, er ikke det samme som at afslå at tage imod 
næring, men det er et tegn på, at det som nu er vigtigt er 
næring for sjælen/ånden/sindet. At tvinge personen til at 
spise eller at få ham/hende til at føle sig skyldig, når der 
ikke spises, får  kun personen til yderligere  at føle sig 
isoleret og distanceret fra andre. Personen har brug for  at 
vide, at det er i orden ikke at spise. Respekt og accept 
bringer folk nærmere hinanden, og det er rart både for 
personen og for omsorgsgiveren.  
 
Synkebesvær. 
 
Efterhånden som synke-refleksen bliver svagere, bliver det 
også sværere at  synke. Det kan være skræmmende for 
personen at prøve at spise  eller drikke, og personen kan 
blive bevidstløs. Det er bedst at tilbyde meget små 
portioner (en halv teskefuld) og iagttage halsen for at se, 
om maden synkes. Det er normalt at gå fra at kunne tåle 
fast føde til flydende føde ( suppe eller proteindrik) til is, 



chips og vand i en ske eller vand, der drikkes med sugerør. 
Det er sikrere at made en person der sidder opret, men 
hvis personen er vant til at spise liggende på siden,  er det i 
almindelighed nemmere at synke, hvis hovedet er lige og 
ikke vendt. Synkerefleksen synes at vare længe, og det vil 
omsorgsgiveren  opdage, når hun prøver at rengøre 
personens mund eller tænder. Mundhygiejne er vigtig for 
komfort og værdighed. Medicinen kan knuses eller 
blandes med marmelade, gélé, youghurt eller lignende. 
Knus dog ikke langtidsvirkende medicin. Anden medicin 
eller måder at give medicin på er mulige. Lad være med at 
give mad eller væske til en person, som er bevidstløs. Det 
kan få personen til at blive kvalt, eller  maden kan komme  
i luftvejene. 
 
Forvirring 
 
Bevidstheds- og genkendelseniveauet kan ændre sig ofte 
og uventet, på grund af mange ting ( sygdom, træthed, 
medicinering). Når en person bliver konfus, kan der være 
mindre ilt i hjernen, han eller hun kan måske ikke 
genkende velkendte mennesker, steder, tidspunkt på 
dagen, år, etc eller han eller hun  kan høre stemmer eller 
have visioner. Lad være med at benægte, hvad de ser og 
lad være med at diskutere det. Dette er deres personlige 
virkelighed, og hvis det er en tryg oplevelse for personen, 
så  glæd dig; det er et tegn på, at personen er i fred. Hvis 
personens oplevelse er forstyrrende for dem, så berør eller 
klap  armen blidt, tal beroligende med en blød  stemme og 
mind personen om, hvem du er, hvad dag det er etc. 
Aromaterapi og personens yndlingsmusik eller sange, der 
stemmer overens med  patientens tro er også noget, der 
hjælper. 
 
 
Rastløshed 
 



En person kan blive rastløs og foretage steorotype 
bevægelser som at pille ved sengetøjet eller sit tøj eller i 
luften. Dette kan være et tegn på, at der er mindre ilt til 
rådighed i  hjernen, eller at personen har det svært på 
grund af smerter, kvalme, forstoppelse eller en fuld blære, 
eller det kan være på grund af forvirring eller angst. Eller 
hvis personen kaster eller sparker sengetøjet af  sig i et 
køligt rum, kan det være det første  trin i dødsprocessen, 
hvor man føler sig som begravet under en stor vægt. Før 
du styrter hen og gør noget ved det, så vær rolig og stille. 
Observér og lyt  med hele dit sind  og dit hjerte efter, hvad 
personen kunne have brug for. Prøv ikke at forhindre 
deres rastløse bevægelser, men beskyt  dem for eventuelle 
skader og tjek den fysisk side først. Smerte retter sig ikke 
altid efter skemaer. Når det fysiske er blevet klaret, så brug 
en beroligende stemme, mind personen om  de gode ting 
vedkommende har foretaget sig. Musik, aromaterapi eller 
at recitere personens yndlings-spirituelle praksis kan være 
med til at berolige. På samme måde kan man aflede sindet  
fra de forstyrrende tanker eller mareridt (hvis personen er 
bevidstløs) ved at beskrive hans eller hendes yndlingssted 
eller særlige oplevelser eller  simpelhten give personen en 
forsikring om, at det er i orden at ”slippe”; dette kan være 
en hjælp til det problem, som personen er ude af stand til 
at udtrykke. 
 
Rastløshed kan også være tegn på en spirituel krise, som 
kræver opmærksomhed her og nu, hvor man ikke kan 
vente på præsten eller en religiøs person, selvom man 
selvfølgelig kan få dem til at komme; men der er ingen tid 
at spilde, man har brug for at vide, hvad den døende 
person tror på eller hvilke bønner eller former for 
meditationspraksis vedkommende foretager sig og også 
minde personen om de positive ting, han eller hun har 
gjort i sit liv, minde vedkommende om hans eller hendes 
tro på  himmelen eller på Amitabha’s Lysende Klare Land 
og recitere disse bønner.  Ligegyldigt om  personen er 
religiøs  eller ikke tror på noget, så kan han eller hun 



opmuntres til at have en universel kærlighed  og til at være 
den kærlighed (ved at tilgive sig selv og alle andre og at 
nære kærlighed til alle uden undtagelse). Universel 
kærlighed udskifter frygt med ro og tillid. 
 
 

 


