
Basal stimulation 
. 

plejen I 

Basic stimulation is care for the patient as a whole person placing his well-being 

and his activity in the centre. Basic stimulation helps disabled people to experience 

themselves being in motion and to express themselves. 

Encouragement of a fundamental confìdence by means of individually accom- 

modated rituals, repetition s, and personal offers of care is part of the core of basic 

stimulation. The patient plays an important role in his own development - in this 

connection nursing offers a framework for help to and often for support of this 

development. 
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Basal stimulation opstod i midten af 
'970'erne som et pædagogisk kon- 
cept, der skulle støtte meget alvor- 

ligt handicappede børn og unge. På da- 
værende tidspunkt var disse børn som 
plejepersoner pædagogisk mere eller min- 
dre afskrevet, terapeutiske tilbud forekom 

næsten ikke, og en medicinsk behandling 

i snævrere forstand var der heller ikke tale 

om. Stillet over for sådanne vanskelige 

udfordringer fokuserede pædagoger, tera- 
peuter og børnesygeplejersker i højere 

grad på det aspekt, at børnene kropsligt 

er til stede. Lykkeligvis opdagede man, at 

det er muligt at få kontakt med disse 

børn, når man i det store og hele koncen- 
trerer sig om de kropslige kommunika- 
tionsmuligheder. For eksempel får ef ter- 
modellering af kroppen gennem forsigtig 

berøring barnet til at opleve både sin 

egen kropslige identitet og en fremmed 
identitet, og ved at hjælperen holder inde 

under sit gøremål, får barnet mulighed 

for at udtrykke sig og vise accept eller af- 
visning. Tilbagevendende stimulerende 

aktiviteter fremmer tryghed og glæde og 

gør det muligt for barnet at bevæge sig 

af sig selv. 

Begrebet "basal" skulle gøre det klart, 

at det drejer sig om de allerenkleste og 

mest grundlæggende former for stimula- 

tion, mens begrebselementet "stimulati- 
on" gør det klart, at det er opfordringer i 

betydningen invitationer til at give sig i 

kast med et tilbud. Den sproglige forbin- 
delse mellem "stimulus" og "pirring" har 
siden hen vist sig at være uheldig, idet 

der ustandseligt er sket misforståelser. 

Men det drejer sig under ingen omstæn- 
digheder om at pirre hjælpeløse menne- 
sker. 

Definition 

Ved basal stimulation forstår vi i dag et 

omfattende koncept, der uden forbehold 

giver tilbud til handicappede mennesker, 

der har enten kort- eller langvarige alvor- 
lige kommunikations- og aktivitetsned- 

sættelser. 

Personligheden hos det menneske, der 

møder os som patient, er imidlertid stadig 

en helhed, som bør respekteres i plejen, 

også når en bestemt sygdom, bestemte 
funktionssvigt eller endog uforklarlige 

forstyrrelser trænger sig frem i forgrun- 

den. Udtryk som "galdestenen på stue 

syv", "slagtilfældet" og "komaen derhen- 
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Figur 1. 

ne" kan muligvis ud fra personalets syns- 
punkt gøre det lettere at klare hverdagen, 

men ud fra patientens synspunkt er så- 
danne definitioner aldrig dækkende, når 

han skal beskrive sig selv: "Jeg er da me- 
get mere end et galdestenstilfælde". Det 
er kun ud fra videnskabelige aspekter - i 

teorien - at et menneske kan opdeles i 

sine enkelte dele; i virkeligheden forbliver 

mennesket en helhed af forskellige 

påvirkninger, der influerer på, forstærker 

og supplerer hinanden. 

Her forsøges det forenklet at fremstille 

helheden skematisk, selvom man egentlig 

ikke kan det (se fig. ll. 
l figur 1 anskueliggøres det, at de vig- 

tigste menneskelige udviklingsområder al- 
tid står i forbindelse med hinanden, ind- 

virker på hinanden og gensidigt stabilise- 

rer hinanden. lsoleret at opleve noget in- 
den for ét område er ikke muligt; de an- 
dre områder vil altid deltage. Forestil dig, 

fx at du efter at have meddelt det verbalt 

vil fjerne dynen fra en patient med funk- 
tionssvigt for at omlejre ham. Dette men- 
neske vil bemærke, at noget i hans omgi- 
velser ændrer sig, at du står ved hans 

seng og er i gang med noget; han kan se 

Social erfaring 

dig, han kan høre det, du siger, han kan 

lugte og føle. Alt efter din optræden og 
sin egen sindstilstand vil han få en helt 

bestemt social erfaring med at føle sig re- 

spekteret eller hjælpeløs eller noget gan- 
ske andet i denne situation. Det vil få 

ham til at huske tidligere lignende situa- 

tioner og måske til at sammenligne med, 

hvordan det har været hjemme, eller 

hvordan det kunne have været. At du 

fjerner dynen, vækker følelser i ham og 

udløser ligeledes en emotionel forvent- 
ning hos ham: "Jeg kommer til at fryse", 

"Det er rart" eller "Nu sker der endelig 

noget". På grund af aktiviteten kan pa- 
tienten måske selv blive aktiv og begynde 

at bevæge sig lidt; han hjælper til eller 

vægrer sig og får derved flere forskellige 

kropserfaringer. Centralt står her kommu- 
nikationen, men på nogle tidspunkter i 

vet kan det også være evnen til at be- 

væge sig, evnen til at iagttage eller hvil- 

ken som helst af de andre nævnte områ- 

der, der er det centrale. 

Ved hver plejeaktivitet kan du variere 

fremgangsmåde og betone forskellige 

aspekter: Når du trækker dynen væk 
entydige, eftermodellerende bevægelser 
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hen over patientens krop, betoner du 

hans kropserfaring; når du fører patien- 

tens hånd, lader ham gribe fat i dynen og 
fjerne den sammen med ham, betoner du 

bevægelsen og den sociale erfaring. Der 

findes ingen bestemt rangorden ; derimod 

vil - alt efter situation og sindsstemning 

- enten det ene eller det andet område 

være centralt. 

Opgave 

Afprøv sammen med en anden tre for- 
skellige måder at fjerne dynen på: at fjer- 
ne dynen med et rask snuptag, derpå at 

fjerne dynen ved at eftermodellere den 

liggendes krop og bruge sikre bevægelser 

samt endelig at fjerne dynen ved at guide 

den liggendes hånd, så l sammen fjerne 
dynen. 

· Hvordan virker det på dig, og hvor- 
dan virker det på den anden? 

· Hvilken måde synes at passe bedst til 

hvilken situation? 
· Kan du finde på andre måder? 

Det er for os en grundlæggende erken- 
delse, at alle disse områder er lige rigtige, 

lige effektive og lige vigtige. Derfor skal 

der også i mødet med mennesker, specielt 

i mødet med plejepatienter, være en til- 

svarende opmærksomhed på disse områ- 
der. 

Patientens integritet har sit modstykke 

i den plejendes integritet. Heller ikke den 

kan spaltes op i bestemte personligheds- 

områder; for patienten virker den som en 

helhed. Det betyder, at et enkelt pleje- 

mæssigt gøremål, der måske blot er for- 
bundet med en række berøringer, også al- 
tid vil påvirke kropserfaringen og den so- 
ciale erfaring tillige med opmærksomhe- 

den. En isoleret kontakt mellem patienten 

og den pltjende eller mellem den plejen- 

de og patienten inden for delområder er 
ikke mulig. Kun i vores professionelle fo- 
kus kan vi trække delområder frem i for- 
grunden, således at de andre tilsynela- 

dende forsvinder. Det er et vigtigt ele- 

ment i konceptet basal stimulation at løse 

op for denne måde at fokusere ensidigt 

på og i det mindste principielt at nå frem 
til en åbning i retning af en mere hel- 
hedsorienteret opmærksomhed over for 

den til enhver tid værende modpart. 
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Husk 

At mennesket er en helhed, der evner 

at modtage indtryk og at udtrykke sig 

på forskellige områder, er en grund- 
læggende antagelse i plejen. 
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l denne helhed ligger menneskets udvik- 
lingsmuligheder og -kompetencer, også 

for alvorligt handicappede patienter. Selv 

mennesker, der ligger i koma, og som for 

os udenforstående næsten er blottet for 
enhver evne til at tage kontakt, er op- 
mærksomme, oplever sociale kontakter, 

husker og forsøger at strukturere sig selv. 

De tilpasser sig ændringer, de reagerer in- 
den for de muligheder, de har; de oplever, 

de føler og er oven i købet i stand til at 

lære. Vi går derfor ud fra, at det ikke er 

medicin og pleje lige så lidt som pæda- 
gogik og terapi, der gør mennesket rask 

igen, eller som atter får ham til at funge- 

re effektivt, men at det derimod er pati- 

entens egne kompetencer, der sætter ham 
i stand til, eller som atter sætter ham i 

stand til at udvikle sig i visse retninger - 

vi bliver nødt til at være opmærksomme 
på og erkende sådanne potentialer. 

Spasticitet i kroppen er ikke noget, der 

blot kan reduceres til at være en defekt. 

Spasticitet kan være udtryk for en lære- 

proces. Når man efter alvor sygdom ikke 

selv kan bevæge sin krop, og den derfor 
føles udflydende og fremmed, kan man 

gennem en forhøjet muskeltonus - ved at 

spænde musklerne - opnå en begyndende 

fornemmelse af kroppen. Det får på kort 
sigt det resultat, at man kan opfatte en- 
tydigt, og det muliggør, at man føler sig 

tryg i sin egen krop. På lang sigt med- 
fører spasticitet smerter, og i så fald ind- 
drages de forskellige fagdiscipliner med 

henblik på at få øje på og støtte patien- 

tens potentiale for at ville fornemme sig 

selv: Ved rytmiske bevægelser, der er syn- 
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krone med åndedrættet, kan armen for- 
nemmes som del af en helhed; ved helt 

entydige berøringer kan armen opleves 

som endnu mere interessant og kan me- 
get bedre skelnes end ved spasticitet; ved 
erfaringer med materialer som dynen, 

madrassen eller sengebordet kan endog 

omverdenen udforskes. Så har patienten 

ikke længere brug for den spasticitet, der 
hidtil har været meningsfuld for ham, 

fordi han på anden måde igen kan for- 

nemme sig selv. 
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Opgave 

Bed efter eget valg en anden om at sætte 

eller lægge sig så behageligt som muligt 

og lukke øjnene, Forsøg derpå at få den 

anden til at blive bevidst om sin højre el- 
ler venstre arm ved, at du systematisk be- 

rører den. Anvend også i den forbindelse 

forskellige materialer såsom håndklæder, 

vaskeklude, papirlommetørklæder, farve- 
blyanter eller andre materialer, som du 

finder egnede. Få ligeledes den anden til 

at blive bevidst om sin arm, ved at du be- 

væger og lejrer den. 

· Hvordan virker de forskellige ting? 
· Hvilket tilbud er det første, du vil 

vælge for at muliggøre en menings- 
fuld kropserfaring? 

Tal sammen om jeres erfaringer, og find 
ud af, hvor l mener det samme, og hvor 

der er forskelle. 

Spasticiteten skal ikke "overvindes" eller 
"korrigeres"; tværtimod skal der åbnes 

nye muligheder for patienten, som sætter 
ham i stand til at lære og at udvikle sig. 

Som udgangspunkt for en hidtil ukendt 

kommunikation bliver den tidligere spa- 
stiske arm det, der muliggør opmærksom- 

hed, social erfaring, erindring, følelse og 
bevægelse samt kropserfaring. lndlæring 

og udvikling sker på denne måde inden 

for en helhedskommunikation. 

Og da der altid er to om at kommuni- 
kere, har vi naturligvis altid mulighed for 
at understøtte disse udviklingsprocesser 

og skabe forudsætninger for, at det en- 

kelte menneske lettere og mere uhindret 

kan udfolde sine muligheder. Alvorlig 

sygdom kan ligesom handicap begrænse 

udviklingsprocesserne, og her inddrages 

de forskellige fagdiscipliner med henblik 

på at yde støtte. 

Husk 

Menneskets udvikling i sundhed og 

sygdom er organiseret af ham selv, 

men han har brug for støtte fra andre 

mennesker, der kan give ham impulser 

og hjælp. Udvikling kan imidlertid ikke 

foregår udefra,. dvs. gennem andre 

mennesker. 

På dette antropologiske grundlag opstår 

der en plejeforståelse, som sætter menne- 

sket med sin individuelle udvikling i cen- 

trum. Det er ikke at gøre sundere, korri- 

gere og belære, der er hovedaktiviteterne, 

men derimod at understøtte og ledsage. 

På den måde vil der opstå en forståelse 

af, at plejen i så vid udstrækning som 

muligt skal foregå som et partnerskab - 

en forståelse, der også indebærer, at pa- 

tientens impulser skal tages op og yderli- 

gere følges, og at standardiserede rutine- 
mæssige sædvaner så vidt muligt bør 

undgås: Patienten bliver ikke vækket, fOl 

han har sovet dårligt om natten; en af- 
vaskning af hele kroppen afbrydes, fordi 

det ser ud til, at det stiller for store krav 

til patienten; man fortsætter med at smøn 

patienten ind i creme, fordi han synes at 

nyde det. Dermed bliver plejen at ledsage 

patienten i processen, hvad enten det er 

til fuldstændig helbredelse eller til patiell 

ten s død. Du opnår din kompetence fra 

den sensibilitet, den interaktion og den 

målrettede støtte, der medfører indivi- 

duelle tegn på udvikling hos patienten. 

l denne forståelse er sygdom naturlig- 
vis også en form for udvikling, ofte til- 
spidset kriseagtigt, og mod livets afslut- 

ning fører det altid frem til en forvand- 

ling af den menneskelige eksistens. Pleje' 

understøtter altså mennesket i sin udvik 

ling, træder i personlighedsudviklingens 



ljeneste og fremviser derved et vist slægt- 

skab med pædagogisk og terapeutisk ar- 
bejde. 

Kropslig eksistens 

Ethvert levende menneske er kropsligt til 

stede, er til at nå gennem sin krop og 
påvirker gennem sin krop andre menne- 
sker. Kroppen er et referencesystem, som 
bringer mennesker i forbindelse med hin- 

anden. Alle menneskelige ytringer er, når 

alt kommer til alt, af kropslig art - hvad 

enten det er sprog og skrift eller ånde- 

dræt og mimik. Først når man står over 

for hinanden, bliver disse kropslige ytrin- 

ger atter tilskrevet betydning. Vi kan kun 

udtrykke os kropsligt, vi rekonstruerer be- 
tydningen af disse udtryk, og når vi op- 
fanger andre menneskers udtryk, til- 

lægger vi dem mening. 
Det er et stort potentiale for plejen, for 

pleje har altid med menneskers kropslige 

tilstedeværelse at gøre. Kroppen er plejens 

vigtigste "virkefelt". Som plejepersonale 

har man en adgang til menneskers krop, 

som ingen anden faggruppe har, og der- 

med har man den mest direkte kontakt 

med mennesker i de vanskeligste udvik- 
lingsfaser. 

Vi går ud fra, at kroppen altid er i 

stand til at udtrykke sig. Åndedrættet, 

hudens beskaffenhed, muskelspændingen, 

bevægelsen og stivheden er udtryksmid- 
ler, der hos modparten efterlader et ind- 
tryk, som vil have en bestemt betydning 

for vedkommende. Man kan imidlertid 

også altid tale til kroppen, dvs. at berø- 

ringer, ændring af temperaturen og om- 
lejring, som påføres kroppen udefra, 
fremkalder et eller andet hos det pågæl- 

dende menneske. 

Opgave 

Bed en, du selv vælger, om at sætte sig 

eller lægge sig bekvemt til rette og lukke 

øjnene. Berør den anden med en finger, 
hold en kort pause, berør så igen den an- 
den med hele hånden - pause - og berør 
til sidst den anden henholdsvis under- 
søgende, strygende, strejfende og dvæ- 

lende. Hold en kort pause mellem hver 

gang, du skifter, så den anden får mulig- 
hed for at opdage, at du skifter. 

· Hvilke kommunikative budskaber kan 

formidles på denne måde? 
· Hvilken berøringsmæssig kvalitet for- 

midler en entydig kommunikation? 

Selvom sproget for længst synes at have 

svigtet, og blikket er fuldstændig indad- 

vendt uden længere at bemærke omgivel- 

serne, når berøringer alligevel patienten. 
Når man er i stand til at sætte ind på det 
kropslige plan, vil det resultere i en soma- 
tisk kommunikationsevne, dvs. kroppens 

evne til at kommunikere med andre. Vi 

berører patientens skulder for at påkalde 

hans opmærksomhed. Vi afventer et tegn 

på, at patienten er opmærksom, fx øjen- 
bevægelser bag lukkede øjenlåg, derpå 

atter en tydelig berøring fulgt af antyd- 
ningsvise bevægelser for at forberede en 

lejringsændring i rummet, en omlejring. 

Igen afventer vi, om berøringerne er ble- 

vet forstået. Viser åndedrættet samtykke, 

ændrer muskeltonus i læberne, i skuldre- 

ne sig, kan der spores ganske små be- 
vægelser? Derpå stryges kroppen tydeligt 

med dynen - en eftermodellering, der 

skal vække interesse. Måske svarer patien- 

ten med komplekse bevægelser, en gaben 

eller ved at strække sig. Og vi begynder 

med små rytmiske bevægelser, der peger i 

én bestemt retning. Denne rytme kan 

orienteres mod patientens åndedræt; den 

kan tilpasses og tage sigte på et eller an- 
det; den henviser til fremtiden. Og derfor 
kan patienten måske være med, da hele 

aktiviteten er forståelig for ham. Be- 
vægelsen tager til; hele kroppen sættes i 

bevægelse gennem vores berøringer. Om- 
lejring ljener ikke kun til trykatlastning, 

men kan også blive til oplevelse og kom- 

munikation. 

Med vores kropslighed har vi mulighe- 

den for at formidle berøring og nærhed, 

distance og forsvar, varme og kulde, tryg- 
hed og irritation, opfordring og trøst 

samt meget mere, uden at vi behøver ord. 

Denne basale kommunikationsevne holder 
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sig forbavsende længe og kan ikke alene 

være til nytte i pleje, men kan også vide- 
reudvikles. 

Opgave 

Observation er en af de vigtigste opgaver 

for plejepersonalet. For det meste handler 

det dog om øjebliksiagttagelser såsom in- 
spektion af huden, måling af blodtrykket 

osv. 

Observer i to timer et menneske, der er 

blevet udsat for alvorlige begrænsninger i 

sin opfattelsesevne, bevægelsesevne og 

kommunikationsevne. 
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· Hvilke muligheder for kommunikati- 

on har dette menneske? 
· Hvordan reagerer han i pl~esituationer? 

· Hvordan kan han selv blive aktiv? 

· Kan du få øje på kommunikations- 
signaler - selv helt uanseelige? 

· Hvorledes bliver hans kommunikati- 
onssignaler modtaget? 

Risici for patienten 

Patienter, hvis bevidsthed er forandret eller 
uklar, og som har vanskeligt ved at kom- 
munikere med omgivelserne på en sådan 

måde, at omgivelserne vil betegne dem 

som vågne og orienterede, er i særdeles- 

hed udsat for den risiko at blive uselv- 
stændige og afhængige i plejeprocessen. 

De bliver hyppigt betegnet som ikke mere 

kommunikative. Man henvender sig kun 
til dem med forenklede sproglige fraser. 

Reaktioner på det sproglige niveau obser- 

veres ikke, og følgelig bliver kommunika- 

tionen hyppigt drastisk begrænset. Dertil 

kommer, at der i disse patienters nærvæ- 
relse tales hen over dem, som om de ikke 

mere har nogen del i systemet sprog. Vi 

ved imidlertid fra forskellige undersøgelser 

(1-2), at selv tilsyneladende dybt bevidst- 
løse mennesker opfatter, forstår og kan 

huske det, der bliver sagt; de kan endog 

på stemmen kende forskellige mennesker 

fra hinanden. Også der, hvor et menneske 
ikke synes at være ved bevidsthed, kan det 

talte sprog have en virkning, og vi skal 

omgås dette sprog bevidst. 

~, 

Ved at erkende - ved hjælp af vores 

sanseorganer - opfatter vi verden. Speci- 

fikke sekvenser af informationer fra om- 
verdenen omfonnuleres gennem vores 

sanseorganer på en sådan måde, at de 

kan bearbejdes af vores centralnervesy- 

stem. Af disse informationer danner vi en 

indre virkelighed, der for os afspejler den 

ydre virkelighed. 

l dag taler vi om den konstruktion af 
virkeligheden, som det enkelte menneske 

skaber. Vores sanseorganer tilbyder os 

ikke en simpel afbildning af virkelighe- 

den; derimod skaber vi i os en verden, 

som i det store og hele stemmer overens 

med vores erfaringer med omverdenen el- 

ler i det mindste burde stemme overens 

med dem. 

Processen at opfatte ervi som reglen 

ikke bevidst om; det foregår uafbrudt og 

sikrer vores tætte sammenhæng med den 

verden, der omgiver os - ja, oven i købet 

med vores egen krop, som vi opfatter pro- 
prioceptivt. Med hensyn til opfattelse har 

meget alvorligt handicappede patienter 

imidlertid et iøjnefaldende problem. Det 
drejer sig om det, der kaldes habituation. 

Definition af habituation 

Habituation er, at man vænner sig til en 

situation, man opfatter som uforanderlig. 

Habituation betyder, at når informationer 

fra omverdenen ikke længere ændrer sig, 

når de til stadighed forbliver de samme, \ 

de derefter altid fortrænges fra den aktí\\ 

opfattelse. Det, der ikke mere ændrer sig, 

synes ikke længere at være informativt - 

anses for at være uden betydning. Mangl 

gange træder der så selvskabte opfatte1sT 

i stedet: hallucinationer. 

Vores bevidsthed fortrænger i så fald 

informationerne, anser dem ikke længer, 

for at være informative. Men samtidig e 

vores opfattelsesevne meget tæt forbulI 

det med kroppens mulighed for at be- 

væge sig aktivt og med sanseorganerne. 

Kun ved aktivt at bruge øjnene kan vi ~ 

Uafbrudt at stirre på det samme punkt 



fører til, at synsindtrykket på ingen tid 

bliver utydeligt, men ud af informationer- 
ne forsøger hjernen fortsat at rekonstrue- 
re en virkelighed, der giver mening: Plet- 
ter på loftet bliver til edderkopper, lamper 

synes at svinge frem og tilbage, og løst- 
siddende ledninger forvandler sig til rot- 
tehaler. Her har vi med habituation, dvs. 
tilvænning, at gøre. For mennesker, der 
på grund af sygdom hele tiden bliver 

nødt til at ligge i den samme stilling 

uden at kunne flytte sig, indtræder der 

meget hurtigt en proprioceptiv habituati- 
on: De kan ikke længere mærke deres 

egen krop. Manglen på trykændringer 
gennem omlejring får dem til ikke mere 
at fornemme deres egen krop, fordi infor- 
mationen hele tiden er den samme. 

Opgave 

Bred et tæppe ud på gulvet, og læg dig 
på ryggen med armene ned langs siden 

og benene strakt. Mærk din krop syste- 
matisk igennem fra hoved til fod, og fore- 
stil dig, at du med en blyant tegner om- 
ridset af din egen krop. Prøv for dit indre 
øje at se billedet af omridset af din egen 
krop. Tegn derefter dette billede på et 

M-ark. Læg dig ned igen, og bliv liggen- 

de fuldstændig ubevægelig i 20 minutter. 
Mærk igen din krop igennem, forestil dig, 

at du tegner omridset af den, og fremstil 
derpå en rigtig tegning af det. Skal l løse 

denne opgave i en gruppe, så arranger en 
udstilling af jeres mange billeder, og be- 
tragt også de andres tegninger. 

· Hvilke ligheder og forskelle kan l få 

øje på? 

Her opstår risikoen for, at mennesker ikke 

længere er sig deres egen krop bevidst, 

kropsdele "går tabt" for dem, kroppens 

omrids bliver udflydende, og dermed er 
den kropslige identitet i fare. På den 
måde kan spasticitet ud fra patientens 

synspunkt være af betydning for, at han 
stadig kan mærke sig selv: Når det ikke 

engang er muligt selv at bevæge sig, kan 

muskeltonus i det mindste forøges. Hvor- 
ledes skulle man ellers kunne magte en 

sådan situation? Mange patienter udvik- 
ler den mestringsstrategi, at de trækker 
sig ind i sig selv; de virker uinteresserede 

og apatiske. Andre udvikler såkaldte ste- 
reotypier, fx rytmisk at banke med eller 
bevæge hovedet for selv at skaffe sig de 
nødvendige informationer. Atter andre 
skader endog sig selv, de kradser eller bi- 
der sig for at kunne fornemme sig selv. 
Ud fra patientens synsvinkel kan det være 
meningsgivende. 

En ung mand, der havde taget en 
overdosis, blev genoplivet og lå fire uger i 

intensivafdeling. Han var vågen, han rea- 
gerede, når man talte til ham, men han lå 

næsten ubevægelig hen med høj spastici- 

tet i alle fire ekstremiteter. Efter at han 

var blevet overflyttet til plejehjem, kom 
han kortvarigt tilbage, fordi han havde 
udviklet aggressioner over for sig selv: 

Han bed hele lunser af sin underlæbe. 
Tilsyneladende så han sin situation, over- 
flytningen og selv håbløsheden - at han 
ikke længere kunne noget - i øjnene. Han 
kunne ikke løbe sin vej, ikke ringe til sin 

veninde, ikke engang drikke sig fuld. Han 
måtte ganske enkelt udholde det. Kan det 
så ikke være meningsfuldt at bide hele 

lunser af læberne, når det er langt lettere 
at bære end forestillingen om at skulle 
tilbringe resten af livet på et plejehjem? 

Selvom det for os næppe turde være 
forståeligt, viser det sig at være ander- 
ledes for patienten, der har sin egen vir- 
kelighed, sine tillærte udviklingsmulighe- 

der. 

Opgave 

Stop op et øjeblik, og tænk på de krisesi- 

tuationer, som du har været ude for den 
sidste uge. 

· Hvordan har du håndteret det? 
· Bliver du ophidset, tager du det helt 

roligt? 

· Hvordan mærker man, at netop du 

har et problem? 
· Spørger du andre om deres me- 

stringsstrategier? 
· Hvilken rolle spiller bevægelse og 

kommunikation i den forbindelse? 
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· Hvilke mulige mestringsstrategier har 

et menneske, der pludselig er blevet 
sengeliggende? 

På grund af de ovenfor beskrevne foran- 
dringer kan interaktion en mellem patient 

og pl~epersonale blive forstyrret i den 

grad, at de kommer til at leve i hver sin 

virkelighed. Patienten oplever de uvante, 

fremmedartede og alt for ofte også 

skræmmende omgivelser anderledes end 

plejepersonalet, der hver dag udfører de- 

res professionelle arbejde i disse omgivel- 

ser. 

Vi må atter en gang konstatere, at 

fænomenet "forvirring" kan bero på en 

fejlfortolkning fra plejepersonalets side. 

De truende edderkopper, som patienten 
ser krybe hen over loftet, eksisterer ikke 

for plejepersonalet at se. For patienten 

er det ikke til at forstå, at små sorte 

prikker, der bevæger sig hen over loftet, 

er en konsekvens af hans visuelle habi- 

tuation (manglende øjenstimulation, 

da hans blik er fastlåst på det hvide 

loft). Han opfatter dem derimod som ed- 
derkopper, han naturligvis gerne vil have 

fjernet. Plejepersonalets respons bør i så 

fald ikke bestå i verbale forsøg på at be- 
rolige og neddysse patienten. Du skal 

dog ikke tro på, at der er noget på lof- 

tet, men du skal tro på, at patienten op- 
fatter, at der er noget. Stoler du på en, 

der altid siger: "Det passer ikke" eller 

"Det er ikke så galt"? Plejepersonalet bør 

sørge for, at det uheldige visuelle forløb 

ikke udvikler sig yderligere, men tvært- 
imod forhindre habituation ved hjælp af 
omlejring og ved at ændre patientens 

synsretning. 

De centrale mål 

Ud fra de grundlæggende overvejelser 

over konceptet basal stimulation har vi 

udviklet centrale mål, som til stadighed 

sætter fokus på det syge menneskes per- 
sonlighed. l den forbindelse kommer det 

for os især an på, at patienterne ikke be- 

tragtes som plejeobjekter, men derimod 

som subjekter, der selv er aktive, og som! 

øjeblikket har behov for pleje. Derfor be- 

skriver de centrale mål aktiviteter i pati- 

enternes liv, ikke plejemæssige aktiviteter 

i plejepersonalets professionelle liv. Det et 

altså nødvendigt med et perspektivskift 

et holdningsskift - som kræver, at man 

sætter sig ind i patientens situation og 

på det grundlag i fællesskab udvikler ple- 

jen. 

De centrale mål er: 

· At bevare livet og gennemgå en ud- 
vikling 

· At føle eget liv 
· At opleve tryghed og opbygge tillid 

· At udvikle egen rytme 
· At opdage omverdenen 
· At tage kontakt og kunne mødes 
· At tillægge mening og betydning 

· At udforme sit liv 
· At opleve autonomi og ansvar. 

At bevare livet og gennemgå en 
udvikling 

Først og fremmest gælder det om at 
hjælpe patienten, så han forbliver i live. 

Her er medicinske interventioner ofte 
nødvendige. Plejen skal støtte patienten 

så han accepterer disse foranstaltninger, 

følge ham og yde ham individuel hjælp, 

Til de grundlæggende funktioner for li- 

vets opretholdelse hører åndedræt, er- 
næring og bevægelse. 

Opgave 

Bed efter eget valg en anden om at Síf 

te eller lægge sig bekvemt til rette og 

lukke øjnene. Tag hende i hånden, og 

begynd at føre den et par centimeter o 

og ned i takt med hendes åndedræt: 
opad under indånding, nedad under 
udånding. Følg åndedrætsbevægelserm 

Efter fem minutter forsøger du i yderli, 

gere fem minutter varsomt at påvirke 

hendes åndedræt ved hjælp af større e! 

ler mindre, hurtigere eller langsommen 

bevægelser. 

~,.',-",,= 



· Tal bagefter sammen om jeres erfa- 
ringer: Hvordan virker hvad? 

· Hvori består forskellen mellem at føl- 

ge, at støtte og at udfordre? 

· Hvad vil være meningsfuldt og hen- 
sigtsmæssigt i plejen? 

Plejepersonalet forsøger at støtte patien- 

ten i selv at trække vejret, i at finde sin 

egen rytme. De gør det muligt for patien- 

ten atter selv at kunne tage næring til sig 

og derved genvinde en smule autonomi. 

De fremmer patientens egne bevægelser 

og denned hans opfattelsesevne og livs- 

duelighed. 

Hvad kan du som plejepersonale gøre 

for at følge patienten i hans udvikling? 

Hjælp patienten med atter at opdage sit 

åndedræt, fx ved hjælp af åndedrætssti- 

mulerende massage eller åndedrætssyn- 

krone bevægelser. Væk patientens appetit 

ved at give ham hans yndlingsretter, og 
acceptér bare roligt, når han af ren og 

skær ængstelse ikke har lyst til at spise. 

Støtter du patienten, når han selv vil be- 

væge sig, hjælper du ham til at forstå sig 

selv og sin omverden eller endog til igen 

at gå de første skridt. Benyt dig af hans 

tidligere vaner. 

At føle eget liv 

At forblive i live, at opretholde livet er én 

ting; at fomemme dette liv på en eller 

anden måde er det næste vigtige skridt: 

at føle sig selv, at fornemme sin krop her 

og nu, at opleve den i kontrast til den 

livløse umiddelbare omverden: "Jeg er et 

individ, jeg er mig, jeg har kontakt med 

andre og med tingene, men er ikke desto 

mindre en helhed". 

Hvad kan du som plejepersonale gøre, 

for at patienten igen kan fornemme sig 

selv? Hjælp ham med at finde sig ordent- 
ligt til rette i sengen eller stolen, støt 

hans kropslige fornemmelse ved hjælp af 
berøringer og afvaskninger, der gengiver 

kroppens form, lad ham selv vælge det 

tøj, han vil have på, mens du på din side 

gør hans på- og afklædning til en ople- 

velse. 

Eksempel 

Efter et slagtilfælde kunne en kvindelig 

patient ikke længere se, at hun havde 

nogen fremtidsudsigter. Det lod til, at 
hun havde opgivet håbet. selvom hun i 

den mest ramte side allerede igen kun- 

ne føle noget og endog så småt kunne 

bevæge sig: "Jeg kommer aldrig mere 
til at gå!" Jeg spurgte hende om, hvad 

hun tidligere gerne ville foretage sig, 

og hun opremsede nogle aktiviteter, 

bl.a. at danse. Med et smil bad jeg hen- 
de om en dans. Forbavset indvilgede 

hun og var parat til at lade sig mobili- 

sere på sengekanten. Stående lagde jeg 
i klassisk dansestil armen om hende, 

støttede det svage knæ let og begyndte 

at vugge hende frem og tilbage, mens 
jeg nynnede en vals. Hun fulgte takten, 

og til sidst kunne vi tage de første små 

dansetrin gennem stuen. Da vi var 

kommet halwejs over gulvet, takkede 

jeg for dansen og førte hende ved ar- 
men tilbage til sengen - uden at danse. 

Hun tog atter sit liv på sig. 

At opleve tryghed og opbygge tillid 

Tryghed kan man kun opleve, når be- 

stemte genkendelige tildragelser, der kan 

skelnes fra hinanden, optræder igen og 

igen, og man langsomt kan erkende, at 

de også i fremtiden vil optræde gang på 

gang. Tryghed oplever man kun, når man 

som patient mærker, at det bliver besvaret 

med en aktivitet fra plejepersonalets side, 

hvis man stønner eller begynder at svede. 

Og først når det lykkes at bibringe pa- 
tienten en følelse af tryghed, og han får 

mulighed for at opbygge tillid til den, der 

plejer ham, kan man håbe på, at sådan 

noget som samarbejde kan opstå. 

Hvordan skal du som plejepersonale 

forholde dig, for at patienten kan få tillid 

til dig og føle sig tryg? Når en patient 

ikke selv kan iagttage og kontrollere sine 

omgivelser, kan det virke tillidsvækkende, 
hvis du - og dine kolleger - altid møder 
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32 ham på samme måde. Det kan være at 

banke på døren, at hilse på ham og ende- 
lig også at røre ved ham. Kun når patien- 
ten tiltales ved sit navn og berøres på et 

bestemt sted, hvor det tydeligt kan opfat- 
tes, sker der noget med ham. Det er det 

begreb, vi kalder initial berøring. 
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Praksisråd: Initialberøring 

lnden man iværksætter en plejemæssig 

foranstaltning, skal patienten først tiltales 

på passende måde, derpå følger en rolig, 

entydig berøring af kroppen på den øvre 
del af torsoen, dog ikke over hals eller 

sternum. Der skal nærmest være tale om 

en støttende og bekræftende berøring 

neden for skulderen (hånden skal være 
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Eksempel 

En ung sengeliggende mand med hjer- 

nehindebetændelse var meget urolig. 

Han hyperventilerede, åbnede af og til 

øjnene, men så tværs igennem en og 
syntes at være i stor vildelse. Motorisk 

var han urolig og virkede, som om han 

var fanget i en ond drøm. Han reagere- 
de ikke på tiltale. Jeg tog hans hånd, 

knugede den fastog afventede, at han 

skulle blive opmærksom. Det var ikke 

nok, men da jeg med sikre berøringer 

ovenfra og nedefter genskabte hans 
kropsform, virkede det, som om hans 
blik ændrede sig. Derefter lukkede jeg 

luften ud af hans trykluftmadras og 
dækkede ham til med et stort røntgen- 
beskyttelsesmateriale, så thorax for- 
blev fri. Han syntes atlytte til sit indre 

og faldt til ro, åndedrættet blev lang- 
sommere og fik normal frekvens. Efter 
cirka en time begyndte hans uro igen, 

jeg genetablerede den tidligere lejring, 

og han faldt atter til ro. Således udvik- 
lede der sig et vekselspil: Så snart han 

blev urolig, og der var fare for, at han 

fortabte sig i vildelse, ændrede jeg 

hans lejring. I det videre forløb blev 

hans åndedræt som helhed mere og 

mere roligt. 

mellem skulderen og madrassen). Denne 
berøring varer et øjeblik og går så over i 

en glidende bevægelse, hvor pl~erens 

hånd bevæger sig fra initialberøringen 

hen til den legemsdel, hvor der skal ske 

noget. lnitialberøringen kan i øvrigt også 

anvendes som afskedsberøring. Atter hvi- 
ler hånden roligt ved patientens skulder, 

øger endnu en gang trykket kort og fjer- 

nes derpå. Alt efter situationen kan ini- 
tialberøringen naturligvis ske et andet 

sted på kroppen. Her bør man sammen 

med patienten søge efter en god løsning. 

På denne måde kan der udvikles et ri- 

tual, som du sørger for er forudsigeligt 

og pålideligt. Som afslutning på aktivite- 

ten kan du tage afsked på samme måde. 

Arb~der du under aktiviteten inden for 
patientens opmærksomhedsfelt, kan du 

opfattes, så patienten ikke bliver for- 
skrækket, når du pludselig berører ham. 
Giv patienten følelsen af at blive taget 

vare på: Hold inde, hvis det gør ondt, og 

gør det så på en anden måde; gentag 

det, hvis det er behageligt og gør godt; 

lad dig v~lede, når det er vigtigt. 

At udvikle egen rytme 

Det drejer sig om, at patienterne også i 

hospitalets fremmede omgivelser skal 

kunne udvikler deres egen rytme med 

hensyn til vågen tilstand, hvile og søvn. 

Men der findes også noget som person- 
lighedens egen rytme: faser med aktivitet, 

faser med eftertanke og faser med tilsy- 

neladende passivitet. Nogle arbejder stille 

og roligt for sig selv og klarer at gøre det 

i lang tid, mens andre arb~der særdeles 

intensivt for så igen at have brug for en 

periode med relativ ro. Og selv ikke syg- 
domsbearbejdelsen forløber som en lige 

linje, men snarere rytmisk. Nogle har be- 
hov for lang tid, før de kan beskæftige 
sig med de mørke sider af deres nuværen- 
de situation, andre giver sig straks i kast 

med det med bemærkelsesværdig mun- 
terhed og ryger måske blot en gang imel- 

lem ned i et sort hul. 

Hvad kan du gøre for at støtte patien- 

ten i at udvikle sin egen rytme? 



. Hvor megen tid bruger du i alt? 33 
Opgave 

. Står du op med det samme, eller bli- 

Notér på et stykke papir, hvilke vaner du ver du liggende fem minutter til? 

har, når du står op om morgenen. Gå ud . Går du så ud i badeværelset eller ud i ^ 

r- 
fra, at du er på normal dagvagt, og skriv køkkenet? z 

V; 

op, hvad du gør i hvilken rækkefølge, fra . Hvornår børster du tænder? ^ 

vækkeuret begynder at kime, til du går Vasker du dig ved håndvasken, eller 
VI 

. -< 
Cil 

ud af hoveddøren. tager du brusebad? 
m 

"'C 

r- 
. l hvilken rækkefølge vasker du dig? ~ 

m 

. Får du lidt morgenmad? 

Skriv dine vaner ned. Læreren skal så 
Eksempel samle alle arkene sammen, blande dem 

~ 
~o 

En konfus patient - sengeliggende i fo- og igen uddele dem til gruppen, så du "" 
'" 
:> 

sterstilling - trak gentagne gange sin næste morgen kan følge og opleve de va- 
"" 

~ 
mavesonde ud. Jeg havde til opgave at ner, en anden har, når hun står op om '" 
anlægge en ny sonde hos ham. Efter morgenen. Diskuter derefter jeres erfarin- 3 

den verbale information, som han ikke ger og ligeledes konsekvenserne for ple- ~. 
'" o 

syntes at tage notits af, rettede jeg jen. Netop i forbindelse med denne opga- 
o 
.þ. 

ham ud og forklarede ham endnu en- ve ønsker vi jer god fornøjelse! 1 

gang: "Hr. Mü/ler, jeg bliver nødt til at 
anlægge en nymavesonde hos Dem. Observer patienten omhyggeligt, og koor- 
Den fører jeg om lidt ind i Deres næse': diner dine aktiviteter med patientens for- 
Jeg berørte hans næse. "Derefter kom- skellige opmærksomhedsfaser. At give pa- 
mer denne tynde slange ned gennem tienten udfordringer er meningsløst, når 
spiserøret og ned i maven. Igennem han er for træt. Undertiden kan det der- 

den får De senere suppe og noget at for være meget bedre kun at tilbyde vask 

drikke." Igen rørte jeg ved ham, denne af en del af kroppen. Spørg patienten el- 
gang på maven. Det så ud til, at han ler de pårørende om, hvilken aktivitets- 

var opmærksom, og jeg tog sonden i og hvilerytme han har haft hidtil, så du 

hånden. Igen rørte jeg ved hans næse kan knytte an hertil. Det samme gælder 

og skubbede sonden de første par cen- de pårørendes besøg. l sygdomsbearbej- 

timeter op. Han rynkede panden og delsens faser skal du også acceptere, at 
syntes at vige tilbage. Jeg holdt inde, den ellers motiverede patient i en vis pe- 
trak sonden en smule tilbage og sagde: riode slet intet vil. 

"Jeg er ked af, at det er ubehageligt for 

Dem': Kort pause, ind- og udånding. At opdage omverdenen 
"Det vil være meget lettere, hvis De 

synker 
... 

Kan De det?" Han nikkede. Jeg Det drejer sig ikke om at forsøge at væk- 
skubbede sonden videre og kom ned ke patientens interesse for eller hektisk 

gennem halsen, mens han sank. Såfik vise ham alt, hvad der er omkring ham. 
han kvælningsfornemmelser og løftede Der skal opbygges en meningsfuld forbin- 

hånden. Jeg holdt igen inde og ventede, delse til hver enkelt genstand. Sengebor- 
til han faldt til ro. Han løftede hånden det og dets funktion kan således kun få 

R- endnu mere, og jeg bad ham om at sin betydning for patienten, hvis han 
lægge den på min arm, så han i givet gang på gang virkelig erfarer, at denne 

fald kunne afbryde mig. Igen kunne vi i genstand har en umiddelbar sammen- 
1- fællesskab komme videre og få sonden hæng med ham selv, at han kan stille no- 

ned i mavesækken. Selv i sin konfusion get op med den, at den er ham til nytte. 
stolede han på, at jeg lyttede. til ham. Hvordan kan du støtte patienten i at 

opdage sin omverden? 
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Eksempel 

Jeg skulle hjælpe en patient, der havde 

haft et slagtilfælde, med morgentoilet- 

te. Han var forholdsvis vågen, om end 

motorisk endnu særdeles hæmmet, og 

således måtte jeg støtte ham med det 

meste. Så snart det så ud til, at det var 
ved at være nok, og hans opmærksom- 

hed svækkedes, afsluttede jeg aktivite- 

ten og lod ham få en pause. At barbere 

sig, vaske sig, få morgenmad og mund- 
pleje tog ham med intervaller hen ved 

tre timer. I de pauser, der var, kunne jeg 

gøre noget andet, og når han igen var 
vågen, kunne han og jeg så fortsætte. 
På et eller andet tidspunkt blev patien- 
ten irriteret og spurgte, hvor lang tid 

det dog skulle tage. Jeg blev meget for- 
bavset, for min arbejdsrytme bestod i 

en kontinuerlig væren i gang med korte 

pauser. Hans rytme bestod åbenbart i 

først at blive færdig med noget og så 

tage en lang pause. Jeg havde simpelt 

hen påtvunget ham min rytme, og det 

var ganske vist velment, men det var 

ikke hans rytme. Det havde været mere 

naturligt at spørge ham selv. 

.". 
o 
o 
N 

ro 
E 

N 

c: 

Cl ~ 
o~ 
o; 

Opgave 

Tag mod til dig og gå med lukkede øjne 

ind i et andet rum. Føl dig frem i rummet, 
mærk de genstande, der er der, og lav om 

på et eller andet derinde. Find til slut til- 
bage til der, hvor du kom ind. Tænk derpå 

over, hvad der forekom dig at være vigtigt 

ved denne oplevelse, og hvad der var af 

mindre betydning. Se så også på, hvad det 

er, du har ændret i det andet rum. 
Hvis det er muligt, så gentag øvelsen 

sammen med en anden. Luk igen øjnene, 

og lad dig denne gang føre og ledsage af 
den anden, der har åbne øjne. Er oplevel- 

sen den samme? 

Gør patienten bekendt med madrassen, og 
lad ham føle på den, så han fornemmer, 

hvor meget plads han har, når han skal ven- 

de sig. Vis ham sengebordet, flyt sengen, så 

han kan se stuen fra en anden vinkel. Gul- 

vet er stabil og kan bære, og der er mange 
ting såsom døre, vandhaner og skuffer, 

som du kan lukke op og i, så patienten 

kan forstå, hvad meningen med dem er. 

Engang sagde en patient efter sin opvåg- 

nen, at han havde haft det indtryk, at 

han, mens han sov, havde ligget på et en- 
kelt trappetrin og derfor havde været me- 
get angst. Det var en stor, kraftig mand, 

og det havde hele tiden været vanskeligt 

at omlejre ham, fordi han før og under 
omlejringen gjorde sig meget stiv. 

Vi har generelt haft særdeles gode erfa- 

ringer med før omlejring at gøre patientens 

omverdenen forståelig for ham. Efter at 

have eftermodelleret patientens krop kan 

man føre hans hænder ogjeller fødder efter 

hinanden hen til madrassens kant, så han 

får en rumlig forestilling. Han begynder at 

begribe sin omverden og kan således også 

meget bedre bevæge sig i den. 

At tage kontakt og kunne mødes 

l reglen vælger vi som plejepersonale "vo- 
res" patienter, eller vi får dem ganske en- 
kelt tildelt. Det ville imidlertid være ønsk- 

Eksempel 

En ung mand med hjernehindebetæn- 

delse og tetraspasticitet såudtilat be- 

tragte sin veninde meget opmærksomt 

Under hans flere uger lange indlæggelse 

var hun meget engageret i forløbet, og 
vi forsøgte at støtte det intenseforhold, 

der syntes at være dem imellem. Vi op- 
fordrede den unge kvinde til at/ægge sig 

apisengen til patienten og tage ham i 

sine arme. Kort tid eftervar det meget 

forbløffende for asat se, i hvor høj grad 

patienten j den situation vari.stand til 

at slappe af Ihendesarme kunne han 

pludselig strække sine egne arme ud og 

omfavne hende- hvilket tidligerefare- 

kom at have været utænkeligt 
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værdigt, om patienterne af sig selv kunne 

tage kontakt med forskellige personer. 

Det kan svært hæmmede mennesker ikke, 

og derfor er det vigtigt at observere dem 

omhyggeligt og at viderebringe til alle, 

der arbejder i afdelingen, hvorledes denne 
kvinde, denne mand med sine tilbage- 

værende muligheder på ethvert givet tids- 
punkt søger at få kontakt. En stønnen, en 

svag bevægelse af hånden, forsøg på at 
dreje hovedet hen imod dig, kan være et 

sådant signal. 

Opgave 

Overvej engang: l-bem af dine kolleger i 

teamet ville du helst plejes af? l-lvem 

skulle omlejre dig, hvem måtte give dig 

mad, hvem måtte give dig lavement? 

l-lvem ville du under ingen omstændighe- 

der plejes af? 

Hvem måtte besøge dig, hvis du lå på 
hospitalet? l-lvornår og hvor ofte skulle 

det være? Måtte dine pårørende også 

overtage visse plejeopgaver? 

l-lvordan forsøger du at få en for dig 

ubehagelig situation med andre menne- 
sker bragt ud af verden? Siger du noget? 

Holder du mund, går du din vej, giver 

du dig utvetydigt til at lave noget an- 
det? 

l-lvis det er muligt, kan du diskutere det 

med dine kolleger og derved finde for- 
skelle og fælles træk. Stil også disse 

spørgsmål til mennesker, der ikke arbejder 

som plejepersonale. 

At tillægge mening og betydning 

Muligvis har sygdommen ændret livet 

radikalt; kroppen er forandret; den vil 

ikke længere makke ret; den er patien- 
ten fremmed. Det er han ikke vant til, 

og han kan ikke orientere sig. Tidligere 

værdier gælder ikke længere, og nye 

værdier har han endnu ikke fundet frem 
til. 

l-lvis tryghed opleves, og tillid opbyg- 

ges, kan det være en hjælp til den, der 

skal tillægge sit liv nye betydninger, at 

det at tage afsked med det tidligere liv 

også kan være meningsfuldt. 

At udforme sit liv 35 

Det er et væsentligt kendetegn ved "le- 

vende" mennesker, at de selv udformer 
deres liv. Altså går det ud på at støtte pa- 
tienterne i selv at være lidt med til at ud- 
forme deres personlige omverden. Det an- 
går sengen og sengebordet; det angår 

indretningen af sygestuen i det små. Den, 
der skal leve i en verden, som kun er ind- 
rettet af andre, kan ikke acceptere denne 

verden som sin egen. 
l-lvilke muligheder for individuel ud- 

formning kan du give patienten? Vis og 

forklar patienten, hvilke muligheder der 

er: sengebordet, en væg, måske en op- 
slags- eller magnettavle. Ud over fotogra- 
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Eksempel 

Jeg passede en patient med hjernein- 
farkt og afasi, der gerne ville krybe ind 
i sig selv. Så bad jeg hans kone om at 
tage nogle ting med hjemmefra, som 
tidligere havde optaget hendes mand. 
Ideen var, at jeg dagen efter ville sætte 

ham ved et bord, så han kunne føle sig 

frem, og at der på den måde kunne ud- 
vikles nogle aktiviteter. Den følgende 

dag kom hans kone med nogle få gen- 
stande. Vi fik patienten op på senge- 
kanten, og derfra begyndte han af sig 

selv at betragte tingene, der var lagt 

frem på bordet. Af sig selv rakte han ud 

efter et fotografi af sin kone og sig selv 

arm i arm foran deres hus. Dette billede 

betragtede han i kort tid og gav sig 

derpå til at græde. øjensynligt havde 
billedet gjort ham det klart, at situatio- 

nen netop ikke var sådan, og at han 
simpelt hen gik glip af den resterende 

del af sit liv. Vi brød ind, lagde ham i en 

afgrænsende lejring og anbragte et la- 

gen som baldakin over hans seng for at 
støtte, at han trak sig tilbage i sig selv. 

Næste morgen så han sig interesseret 
omkring, og det kunne opfattes som et 
entydigt tegn på, at han igen søgte at 
få kontakt med omverdenen. 
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fier er der måske oven i købet andre gen- 
stande, patienten gerne vil se på og have 

omkring sig, og som har personlig betyd- 
ning for ham. Hvor skal de placeres? Sen- 
getøjet, natskjorten kan være medbragt 

hjemmefra og så også skiftes efter forgodt - 

befindende. Vis patienten billeder, og fang 

hans opmærksomhed. Selvom han måske 

"kun" kan kigge, kan du næsten lave en 

leg ud af det. Hvad kigger patienten på; 

hvad synes han er af betydning? Følger 

han det med øjnene, når du bevæge gen- 
standen? Hvad er af betydning for ham? 

At opleve autonomi og ansvar 

Vi har den overbevisning, at alle menne- 
sker altid har mulighed for på en vis 

måde at være selvbestemmende og an- 
svarlig for andre. Som et ideal kan plejen 

støtte mennesker i at leve som selvbe- 

stemmende og ansvarlige - ja, endog at 

dø som selvbestemmende og ansvarlige. 

Pleje er at drage omsorg for mennesket i 

sin helhed, ikke kun for menneskets syg- 
dom. l mødet med plejepersonalet kan 
patienten stadigvæk igen og igen, mulig- 
vis til sine dages ende, få den erfaring, at 

han inden for et socialt forholds be- 
grænsninger ikke desto mindre er selvbe- 

stemmende men heller aldrig alene. 

Opgave 

Forestil dig, at du var indlagt på hospital. 

Ville du så gerne være med til at bestem- 

me, hvilke undersøgelser der skulle fore- 
tages? Ville du gerne bestemme, hvornår 

du skulle vaskes? Ville du have ansvaret 

for, hvilken side du skulle ligge på de 

næste to timer? Tænk over, inden for 
hvilke aktiviteter i dagligdagen du gerne 
selv vil træffe beslutningerne, og inden 

for hvilke ADL-aktiviteter du lige så gerne 
vil afgive din beslutningsret. Diskuter det 

med dine kolleger. 

Denne artikel er tidligere publiceret i 

Thiemes Pflege. 10. udgave. Stuttgart 

2004. 

(Oversat af Suzanne Pelch) 
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NOTE 

l. Denne opgave blev udviklet på videreud- 

dannelsen til Praxisbegleiterin für basa le 

Stimulation (klinisk assistent i basal stimu- 
lation) i Essen. 
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