För Dig som möter människor vid livets slut
Ny bok:

Religionsaspekter i palliativ vård
Ying är döende i cancer och ligger i sin sjukhussäng. Familjen är samlad i rummet. De är
sorgsna. De två tonårsbarnen och maken som
är troende kristen. Ying själv är lugn och har ro
inom sig. Hon stöttar alla som besöker henne
och hjälper de som är ledsna. Hur är det möjligt? Hur kommer det sig att Ying - som är så
svårt sjuk - reagerar som hon gör?
Ying är buddhist. Hela sitt liv har hon mediterat över livets förgänglighet och lärt sig att
döden är en naturlig del av livet. Hon tar det
som sker mycket lugnt, ser det som en självklarhet att döden närmar sig och vill helst vara
till glädje och hjälp för familj och vänner. Ying
önskar ha en känsla av lugn och närvaro inom
sig när hon förbereder sig för att gå över dödens gräns till nästa livsform, nästa liv. Ying
vill fortsätta gå den väg Buddha visat och som
hon har följt hela sitt liv.
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Vårdpersonal i Sverige möter patienter och närstående från olika religiösa bakgrunder i den palliativa
vården. Det kan bl.a. vara muslimer, ortodoxa kristna från olika kyrkor, hinduer och buddhister. För en
stor del av patienterna och deras närstående är tro av betydelse. För några har tron varit en viktig del
av livet och för andra, där tron inte varit så viktig, kan dess betydelse som livsstödjande kraft öka vid
svår sjukdom och nära förestående död.
I boken ”Religionsaspekter i palliativ vård” förklaras hur religion och tro kan vara något hjälpsamt för
en människa vid allvarlig sjukdom och vid livets slut. De sex stora världsreligionerna - hinduismen,
buddhismen, sikhismen, judendomen, kristendomen och islam presenteras utifrån grundtankar och
vårdaspekter vid livets slut. Fakta blandas med intervjuer, forskningsstudier, presentation av resurser i
den Andliga vården, metodhandledning, juridiska aspekter, internationella utblickar samt många bilder
från religiösa miljöer. Allt för en fördjupad förståelse av patienter och närstående i palliativ vård.
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