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Sidstehjælp Georg Bollig Hent PDF Forlaget skriver: Sidstehjælp er aktiv livshjælp i den sidste levetid, men
ikke hjælp til at tage sit eget liv. Meningen med sidstehjælp er at leve livet helt til det slutter med så god

livskvalitet som muligt og så længe det varer. Vi anser alle evnen til at yde førstehjælp som en borgerpligt, og
det bør være det samme med sidstehjælp. Når en af vore nærmeste, familie, venner, kolleger eller naboer dør,
bør vi føle os forpligtet til at hjælpe efter bedste evne. Denne bog formidler basiskundskab om omsorg ved
livets afslutning, da viden om døden og dødsprocessen er ligeså vigtig og naturlig som viden om fødsel og
liv. Bogen sigter på at få alle i tale om deres ønsker for livet og dets afslutning. Læs bogen, deltag eventuelt i
et af de mange sidstehjælpskurser, der er bygget over modellen i bogen, og lær det, som er nødvendigt –

ALLE kan bidrage med sidstehjælp og omsorg ved livets afslutning.

 

Forlaget skriver: Sidstehjælp er aktiv livshjælp i den sidste levetid,
men ikke hjælp til at tage sit eget liv. Meningen med sidstehjælp er at
leve livet helt til det slutter med så god livskvalitet som muligt og så
længe det varer. Vi anser alle evnen til at yde førstehjælp som en
borgerpligt, og det bør være det samme med sidstehjælp. Når en af
vore nærmeste, familie, venner, kolleger eller naboer dør, bør vi føle
os forpligtet til at hjælpe efter bedste evne. Denne bog formidler

basiskundskab om omsorg ved livets afslutning, da viden om døden
og dødsprocessen er ligeså vigtig og naturlig som viden om fødsel og
liv. Bogen sigter på at få alle i tale om deres ønsker for livet og dets

afslutning. Læs bogen, deltag eventuelt i et af de mange
sidstehjælpskurser, der er bygget over modellen i bogen, og lær det,
som er nødvendigt – ALLE kan bidrage med sidstehjælp og omsorg

ved livets afslutning.
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