Pressemelding:
Utgivelse av undervisningsvideoene Omsorg ved livets slutt
True Media, som er en del av Stiftelsen Positiv Oppvekst på Hønefoss, har i lengre tid arbeidet med å
produsere en undervisningsserie om Omsorg ved livets slutt. Videoene lanseres nå i forbindelse med et
seminar på HiBu, der Marie Aakre, tidligere oversykepleier ved Kreftavdelingen, St. Olavs hospital i
Trondheim, deltar som foredragsholder.
Videoene ”Omsorg ved livets slutt” baserer seg på Marie Aakres undervisning. Hun har gjennom mange år vært
en pådriver for styrket kvalitet i helsetjenestens tilbud til alvorlig syke og døende. I 1993 var hun med på
etableringen av det første kompetansesenteret for lindrende behandling i norsk helsevesen. Gjennom klinisk
praksis, ledelse, undervisning og veiledning har hun i over 20 år bidratt til å utvikle og spre kompetanse til store
deler av norsk pleie og omsorgstjeneste. Marie Aakre ble hedret med Petter Dass-prisen 2003, og Livsvernprisen
2004 for sin innsats for omsorg ved livets slutt.
Opptakene til videoen er i hovedsak fra en temadag med Marie Aakre ved Skarbøvik sykehjem i Ålesund, og er
supplert med tekster, og eksempler fra Seksjon Lindrende Behandling, Kreftavdelingen, St. Olav`s Hospital i
Trondheim. Opptakene og redigeringen er utført av Tore Jacobsen, som til daglig jobber som TV-fotograf i
NRK.
Målgruppen for videoene er primært helsepersonell, og i særlig grad pleie og omsorgspersonell. Studenter i
grunn, - videre og etterutdanning ved høgskoler og universitet vil ha stor nytte av det faglige innholdet, som i
stor grad eksemplifiseres med erfaringer fra praktisk pleiearbeid. Videoene har også viktig kunnskap å formidle
til leger og andre helse og sosialarbeidere, politikere og alle som er involvert i krise og sorgarbeid.
Bruksområde: Videoene egner seg godt til undervisning ved høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner, men
også til internundervisning og fagutviklingsarbeid ved sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, i diakonalt arbeid
og til individuelle selvstudier.
Undervisningen er delt inn i 4 hovedtemaer.
Del 1: Verdier ved livets slutt.
Del 2: Å møte døden og sorgen.
Del 3: Kommunikasjon til alvorlig syke og døende, og deres pårørende.
Del 4: Å være hjelper nær døden.
Hver av videoene varer i ca 30 minutter, og følges av et arbeidshefte med oppgaver som egner seg til individuell
refleksjon, dialogsamtaler, gruppedrøftinger og plenumsdebatter. Produksjonen er støttet av Den Norske
Kreftforening.
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