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Hvordan vil du have det, hvis du får brug for hjælp 
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Sådan kan et plejetestamente lyde

l  der må gerne være noget kønt at
 kigge på uden for mine vinduer, f.eks.
 træer og blomster
l  jeg kan ikke lide sne og frost og vil
 helst ikke udenfor, når det er koldt
 og glat
l jeg kan godt lide at synge
l jeg kan godt lide at gå i lange bukser
l jeg er vant til at gå sent i seng og
 vil gerne sove længe om morgenen
l jeg kan godt lide at strikke og
 brodere, men ikke at tegne og male
l  jeg foretrækker kaffen stærk og sort
l jeg kan lide næsten al slags musik,
 bortset fra moderne jazz og dansk  
 pop
l jeg bliver utilpas af lugten af fresier
l  jeg foretrækker brusebad frem for
 karbad
l  jeg læser meget og elsker gode,
 spændende historier
l  jeg er panisk bange for slanger, også
 på billeder og i tv
l  jeg vil gerne gå ture
l jeg bryder mig ikke om pludselige,
 høje lyde
l jeg er altid stået ud af sengen med   
 højre ben først

Plejetestamentet og de andre 
testamenter

Et plejetestamente beskriver hvordan 
du gerne vil have, at din nutid og frem-
tid ser ud. 

Et livstestamente opretter du, når du 
gerne vil have indflydelse på, hvordan 
afslutningen på dit liv skal være. I et 
livstestamente tager du stilling til, om 
du ønsker livsforlængende behandling, 
når du er døende eller så svært syg 
eller invalideret, at du er ude af stand til 
at tage vare på dig selv. Livstestamente 
skal registreres på Rigshospitalet.

Et egentligt testamente er et juridisk 
dokument, der beskriver, hvad der skal 
ske med dine ejendele efter din død. 
Testamentet oprettes typisk via en 
advokat. 

Livshistorie

Plejepersonalet opfordrer gerne 
borgerne til at nedskrive deres 
livshistorie - hvem er de, hvordan har 
deres liv været, hvilke oplevelser - gode  
eller svære - har præget dem. Disse 
livshistorier er gode for medarbejderne 
at kende i den daglige omgang med 
borgerne. Se særskilt pjece.

Læs mere om livs- og plejetestamenter på: 
www.borger.dk/sider/plejeplan-og-plejetestamente.aspx
www.sm.dk-publikationer-ældre-demens og hvad så med fremtiden.
Hent skabelon: http://www.svendborg.dk/borger/seniorer og ældre/demens i familien 



”Hvis det engang skulle ske, at jeg ikke kan meddele mig klart nok til 
omverdenen, er det vigtigt for mig at andre kender til, hvordan jeg 
gerne vil leve livet – hele livet”.

Hos mange, der bliver svækkede eller syge, er der et naturligt ønske om 
at kunne se ind i fremtiden, så man på forhånd kan tage stilling til alle de 
personlige forhold, der betyder noget for én. Her er et plejetestamente 
en god løsning.

Et plejetestamente kan gøre det lettere for vores familie, venner og evt. 
plejepersonale at opfylde vores ønsker og behov, hvis vi ikke længere 
selv kan give klart udtryk for det. Her kan vi fortælle andre om ting, der 
gør os glade, ting der gør os trygge, og ting vi ikke bryder os om.

I Svendborg Kommune opfordrer vi til udarbejdelse af plejetestamente, 
da det er med til at styrke borgernes selvbestemmelse og indflydelse 
på egen hverdag. I pjecen kan du læse om, hvad et plejetestamente er, 
og om hvordan du kan lave det. Vi har udarbejdet en skabelon, du evt. 
kan anvende.

Ældreområdet 
Svendborg Kommune 

Forord

„Før min far skulle flytte på plejehjem, samlede han 
os tre søskende hjemme hos sig i en weekend. 
Vi fik snakket alt igennem omkring hans ønsker til 
sine sidste år. Noget af det skrev vi ned, og vi fik 
lavet klare aftaler med hinanden om, hvem der 
tager sig af hvad i forhold til vores far. Den week-
end gav os alle en tryghed og afklarethed, som jeg 
tror har gjort det hele meget nemmere“.

Datter til 82-årig plejehjemsbeboer

Hvad er et plejetestamente?

Et plejetestamente er en beskrivelse 
af, hvordan du ønsker din hverdag skal 
være, hvis du f.eks. bliver syg og får 
brug for hjælp. Du bestemmer selv, 
hvad der skal stå i det. Det kan indehol-
de oplysninger om alle forhold omkring 
bolig, pleje, omsorg og andet, der er 
værdifuldt for dig og dine nærmeste.

 Det kan et plejetestamente handle om

Her er nogle forslag til, hvad der kan 
indgå i et plejetestamente. Beskriv 
hvad der er vigtigt for dig omkring:

*  boligens beliggenhed og indretning
*  døgnrytme
*  interesser
* påklædning og personlig hygiejne
*  mad og måltider
* naturen, motion, frisk luft
*  religion 
*  kærlighedsliv
*  farver, musik, tv, lyde, sange
* årstider, højtider, fødselsdag

Fortsæt selv listen - du kan f.eks. også 
skrive om:

*  hvad der gør dig glad/ked af det
* hvem du kan lide at være sammen   
 med
*  hvad du kan lide at foretage dig og   
 hvad du ikke bryder dig om

Hvordan udarbejder man et 
plejetestamente?

Et plejetestamente er et uformelt 
dokument, som skal kunne ændres og 
suppleres. Det er indholdet,der er det 
vigtigste - ikke formen.
Plejetestamentet opbevares hos dig
selv.

Sådan kan et plejetestamente se ud

*  et enkelt eller flere stykker papir
*  et lille hæfte eller en kinabog
*  et ringbind
*  et lyd- eller videobånd
*  en cd-rom eller dvd-skive
*  et lyd- eller videobånd
*  en fortrykt skabelon

Et plejetestamente har ikke juridisk 
gyldighed. Det er en vejledning og en 
rettesnor for dine pårørende og for 
plejepersonalet. Uanset plejetesta-
mentet, skal personalet rette sig efter 
kommunens kvalitetsstandarder og 
serviceniveau, ligesom de økonomiske 
muligheder og personalets faglige 
vurdering også skal tages i 
betragtning.

Et plejetestamente er ikke den 
endegyldige sandhed om dig og dine 
værdier, ønsker og behov. Du kan altid 
ændre i det, og din situation kan gøre 
ændringer nødvendige. Plejepersonalet 
kan ikke bare gøre det, der står i pleje- 
testamentet og så regne med, at alt er 
godt. De skal stadigvæk tale med dig 
om, hvordan du vil have det.


