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TRISS I DAMER 
- OCH EN LEK MED FORMULERINGAR

(ATT PRATA OM) 

D 
et handlade om det 
vdraste att prata 

om, ocb att gora det 
medan tid finns. Det talades 
om liv och di.id, om nar 
framtid blir slutskede, och en 
rentav di.ibra kortlek med ord i 
rattan tid i given. 

Gemensamt tema for 
detta exklusiva seminarium 
i tva delar som ProLiv Vast 
arrangerade den 14 november 
var alltsa "Viktiga samtal innan 
det iir for sent". 

Fran Fjallmans begravnings
byra i Gi.iteborg kom familje
juristen Desiree Liliehook

- som sade att hon ar den
som varit med och skrivit flest
framtidsfullmakter i Gi.iteborg
- for att ge en initierad fore
dragning med information om
fullmakten och <less innehall.
Ett dokument som kan vara
till stor hjalp for dig och dina

narmaste for den 
handelse du inte 
langre kan hantera 
vardagliga behov 
och ataganden. 

Och fran 
Karolinska Institutet 
i Stockholm till 
konferenslokalen 
Karl Johan i 
Dalheimers hus 
i Gi.iteborg kom 
forskarna Carol

Tishelman och Ida Goliath

for att beratta om Di.iBra
projektet, en metod for att 
sti.idja och underlatta att 
tala med sina anhi.iriga och 
narstaende om hur man vill ha 

1 det - och att gi.ira det i god tid! 
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- nar man en gang kanske inte
langre ar i stand att uttrycka
vad man i.inskar och prioriterar
under sin allra sista tid i livet.

Vid exempelvis en demens-

CAROL TISHELMAN.

sjukdom ar det inte givet att 
barn eller narstaende har den 
stora behi.irigheten och ratten 
att representera dig och dina 
i.inskemal, om framtidsfullmakt 
saknas. Hanteringen hamnar 
da hos en god man i stallet. 

DESIREE LILIEHOOK betonade 
vikten av att valja en person 
man har stort fortroende 
for nar en framtidsfullmakt 
upprattas. Den ska vara sa 
privat som mi.ijligt, och ju mer 
specifikt det som skrivs in 
ar, desto battre. I fullmakten 
ska ocksa sta vad som inte 
far gi.iras, exempelvis salja en 
speciell tavla. 

Kanske vill man att alla ens 
barn far representera en, for 
att inte satta nagon fore de 
andra? Inte optimalt, enligt 
familjejuristen. Varje atgard 
kan da behi.iva utforas av 
samtliga tillsammans, och en 
framtidsfullmakt ar en sak 

DESIREE LILIEHOOK. 

av fortroende som inte kan 
ski.itas symboliskt eller liksom 
nar det passar. Det handlar 
bade om omsorgsfragor och 
ekonomiska, ett atagande som 
kraver aktiv bantering och tar 
tid i ansprak. 

RISKEN FOR missbruk ar stor, 
om man inte valjer en patlitlig 
person, sade Desiree. Som 
ocksa varnade for att alltfor 
lattvindigt och summariskt 
fylla i fullmaktblanketten som 
kan hamtas hem pa internet. 
Minst fyra-sex sidor bi.ir en 
bra framtidsfullmakt vara. 
Och rekommenderade ett 
personligt besi.ik - enskilt 
for att undvika eventuell 
paverkan - hos radgivare infor 
skrivandet. 

Efter en benstrackare for 
auditoriet tog Carol Tishelman 
vid och inledde med lite 
statistik: 

I Sverige avlider 91 000 

PROLIVNffl 98 e DECEMBER 2019 
--- --

personer per ar, 80 procent 
av dem i den " langsamma 
di.iden". 11 procent hamnar i 
palliativ vard, dar 90 procent 

1 av fallen ar cancer. Men det 
saknas instanser att prata 
om di.iden for alla dessa. En 
undersi.ikning har visat att bara 
var sjatte tillfragad frisk person 
visste nagot om vad begreppet 
palliativ vard star for. 

Uppdelandet av samhallet 
i professionella och icke
professionella har inneburit 
en specialisering i oni.idan 
nar det galler existentiella 
fragor. Slutsatsen li.id att det 
ar tid for en ompri.ivning och 
nyorientering av vard- och 
omsorgssystemet. 

SYFTET MED projektet och <less 
nastan gi.iteborgskt vitsiga 
titel Di.iBra blev att lyfta 
fragor om di.id och sorg och 
ge forutsattningar att fora 
samtal kring det for anhi.iriga 

och di.iende. Att komma 
narmare en insikt om vad 
som ar gemensamt och vad 
som ar individuellt nar det 
galler tankar och i.inskemal i 
narheten av livets slutskede. 

sA DELADE Ida Goliath ut 
Di.iBra-kortleken som 
projektet resulterat i, med 
37 pastaenden att reflektera 
over. Att behalla min humor. 
Att kanna mansklig beri.iring. 
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I Att vara fri fran smarta. Att 
behalla min vardighet. Vad ar 
viktigast? Rangordna dina tio 
starkaste i.inskemal och lat din 
samtalspartner gi.ira samma 
sak. Jamfor sedan. 

Det gjorde deltagarna vid 
motet. Och diskuterade. Elev 
det samma tio? Kanske inte. 
Men att kanna till varandras 
tio-i-topp-lista kan ha stor vikt 
den dag da tiden for samtal ar 
pa vag att rinna ut. 

ANDERS HANSSON 


