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Georg Bollig, Kirsten Mainzer, Raymund Pothmann og Holger Fiedler

Sistehjelpskurs for barn  
og tenåringer fra 8 til 16 år

Første resultater fra pilottesting i Tyskland
palliasjon, omsorg ved livets slutt, å dø hjemme, sistehjelpskurs, barn, tenåringer

Palliative Care, end-of-life care, home death, Last Aid course, children, teens

I dag ønsker de fleste mennesker å dø i eget hjem. Sis-
tehjelpskurs ble startet i Norge, Tyskland og Danmark 
i 2014/2015 for å informere befolkningen om palliasjon. 
Sistehjelpskurs skal bidra til å øke borgeres kunnskap og 
selvtillit til å støtte alvorlig syke og døende mennesker 
i deres eget hjem. Siden også barn har kontakt med alvor-
lig syke, ble det utviklet sistehjelpskurs for barn mellom 
8 og 16 år. De første pilottester viser at barn tar godt imot 
sistehjelpskurs og ønsker å snakke om sykdom og død. 
Utdannelse av instruktører for sistehjelpskurs for barn 
og tenåringer i Tyskland og andre europeiske land har 
startet. Vitenskapelig evaluering vil bli en del av det videre 
arbeidet med implementering i flere land.

Most people would like to die at home. Last Aid Courses 
have been started in Norway, Germany and Denmark in 
2014/2015 in order to inform the public about Palliative 
Care. Last Aid Courses aim to raise citizens awareness 
and knowledge of Palliative Care and to empower them 
to care for seriously ill and dying people at home. A Last 
Aid Course for children aged 8–16 years was introduced 
because of the fact that children do have contact with 
seriously ill and dying people. The first pilot courses have 
shown that the children appreciate the Last Aid Course 
and that they want to talk openly about death and dying. 
Education of instructors for Last Aid Courses for children 
has started in Germany and other European countries. The 
further work and implementation in different countries 
will include a scientific evaluation of the project.
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Introduksjon
I fremtiden kommer flere mennesker til å ha behov 
for omsorg og hjelp i eget hjem på grunn av et økende 
antall eldre, syke og hjelpetrengende mennesker. Langt 
de fleste mennesker ønsker å dø i eget hjem. Derfor bør 
alle borgere ha kunnskap om omsorg ved livets slutt. 
Sistehjelpskurs ble startet i Norge, Tyskland og Dan-
mark i 2014/2015 for å informere befolkningen om pal-
liasjon (1–4). Sistehjelpskurs skal bidra til å øke borgeres 
kunnskap og selvtillit til å støtte alvorlig syke og døende 
mennesker deres i eget hjem. Mer enn 20 000 borgere 
i 11 land har deltatt på sistehjelpskurs for voksne (4), 
og 2000 instruktører har blitt utdannet til å holde sis-

tehjelpskurs. Sistehjelpskurs har blitt presentert i en del 
vitenskapelige publikasjoner og i mange presentasjoner 
på internasjonale kongresser. Det er stor interesse fra 
aviser, radio og TV-stasjoner, med mange reportasjer og 
intervju i flere land. Mer info om sistehjelpskurs finnes 
i artikler og på internett (1–5). I 2019 ble en interna-
sjonal forskningsgruppe med navn LARGE (Last Aid 
Research Group Europe) startet, og ble presentert på 

1. International Last Aid Conference in Sønderborg 
i Danmark i september (4).

Mange barn er pårørende til alvorlig syke og døende 
mennesker. Derfor bør også barn få opplæring og infor-
masjon om palliasjon og omsorg ved livets slutt. Kurset 
bygger på prinsippet at alle kan bidra med noe til å gi 
omsorg ved livets slutt ‒ også barn.

Metode
I 2018 ble det utviklet et curriculum til sistehjelpskurs 
for barn mellom 8 og 16 år av en gruppe eksperter 
i Tyskland. Medlemmer av gruppen var Kirsten Main-
zer (sykepleier i et palliativt team for barn), Raymund 

Pothmann (barnelege og spesialist i palliativ medi-
sin), Holger Fiedler (sykepleier i et palliativt team for 
barn), Franca Barra (sykepleier fra et barnehospice) og 
Georg Bollig (spesialist i palliativ medisin og akuttme-
disin, associate professor in palliative care). Det eksis-
terende og veletablerte curriculum for sistehjelpskurs 
for voksne ble tilpasset til barnas behov, og resultatet ble 
et sistehjelpskurs for barn med 4 undervisningstimer 

Tabell 1: Sistehjelpskurs for barn og tenåringer – moduler og innhold.

Modul nr. Tema Innhold (eksempler)

Modul 1 Døden er en del av livet · Innføring, førstehjelp og sistehjelp
· Å dø er en del av livet
· Hvordan dør man?
· Hva vi kan gjøre – å gi omsorg

Modul 2 Å forberede og å planlegge · Følelser er tillatt
· Nettverk som hjelper
· Hvor skal man være?
· Hjelpetilbud
· Å planlegge fremover

Modul 3 Å lindre · Typiske plager og symptomer
· Å lindre
· Å vise omsorg ved livets slutt
· Ernæring og væsketilførsel
· Munnstell

Modul 4 Å ta farvel · Å ta farvel
· Begravelse og begravelsesformer
· Å sørge er normalt!
· Kursavslutning og spørsmål

«77 % av barna har hatt  
personlige erfaringer med død i egen  

familie eller i sitt nærmiljø.»
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à 45 minutter. Kurset for barn inneholder de samme 
emner som sistehjelpskurs for voksne, men bruker flere 
praktiske øvelser og noen videoer i formidlingen. Dette 
er gjort for å tilby en variasjon av læringsformer og 
å ta hensyn til dagens bruk av sosiale medier som for 
eksempel YouTube for å finne informasjon på internett. 
Sistehjelpskurset inneholder fire moduler. Modulene 
handler om: 1. Døden er en del av livet; 2. Å forberede 
og å planlegge; 3. Å lindre; og 4. Å ta farvel. Tabell 1 
viser temaer og innhold i sistehjelpskurs for barn.

Det første sistehjelpskurs for barn ble avholdt 
i  Hamburg sommeren 2018. Alle deltakende barn 
ble oppfordret til å fortelle oss deres meninger og syn 
på kurset og komme med forslag til forbedringer og 
endringer. På bakgrunn av barnas kommentarer og 
ønsker etter det første pilotkurset ble det foretatt noen 
forandringer og en video ble byttet ut. Praktiske øvelser 
og aktivitet er en viktig del av barnas måte å lære på. 
Derfor arbeider barna for eksempel sammen i en lek 
for å lære betydningen av nettverk (figur 1).

Evaluering av pilotkursene ble foretatt med muntlig 
feedback samt et spørreskjema som barna ble spurt om 
å fylle ut etter deltakelse på kurset. Spørreskjema var 
basert på spørreskjemaet som brukes til evaluering av 
sistehjelpskurs for voksne i flere europeiske land, som 
ble tilpasset for barn.

Resultater
I tidsrommet fra august 2018 til september 2019 ble det 
avholdt tre sistehjelpskurs for barn. Det første kurset 
med 10 deltakere mellom 9 og 14 år ble evaluert med 
muntlige tilbakemeldinger i en feedbackrunde med 
barna. Disse hadde flere konkrete anmerkninger og 
ønsker for forandring og forbedring av kurset. Blant 
annet ble det skiftet ut en video i modul 4 og noen få 
ting i de andre modulene. Første video som ble brukt, 
var en sang om sorg av en kjent tysk sanger. Barna syn-

Tabell 2: Deltagere på pilotkursene.

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Sum

Antall deltaker 10 9 20 39

Alder fra – til (år) 9–14 12–14 13–15

Egne erfaringer med død i familien / nærmiljø 9 6 15 30 (77 %)

Vil anbefale kurset til andre 10 7 19 36 (92 %)

Tabell 3: Barnas (n=29) svar på spørsmål og utsagn i spørreskjema (ett barn har deltatt to ganger).

Spørsmål/utsagn i spørreskjema Ja Nei Ingen svar

Sistehjelpskurset er nyttig for alle. 25 4 0

Alle skolebarn skal delta på sistehjelpskurs. 20 8 1

Alle foreldre skal delta på sistehjelpskurs. 22 7 0

Skal barn og foreldre delta sammen på sistehjelpskurs? 4 25 0

Jeg har lært noe nytt. 28 1 0

Har kursinnholdet vært lett å forstå? 29 0 0

Fig. 1: Praktisk øvelse, nettverk om samarbeid.
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tes at den var for trist kort før kursets slutt. De foreslo 
å bruke noe mer optimistisk. Derfor ble videoen skiftet 
til en kjent sang som omhandler en dårlig dag i livet, 
men hvor det kommer frem at man klarer seg til slutt. 
De fleste barn liker denne videoen. Mange barn synes 
at det er flott å avslutte dagen med noe som gir håp.

I alt har 39 barn deltatt på de tre første pilotkurs. 
Av dem vil 92 % anbefale sistehjelpskurset for barn og 
tenåringer til andre. Et interessant funn er at 77 % av 
barna har hatt personlige erfaringer med død i egen 
familie eller i sitt nærmiljø (tab. 2).

Kommentarer fra barna om sistehjelpskurs
Følgende kommentarer har barna enten skrevet på spør-
reskjema eller meldt tilbake i en åpen feedbackrunde 
ved kursets slutt:

• Det var flott at vi kunne snakke åpent om ting.
• Jeg likte at man kunne vise sine følelser 

i gruppen.
• Kurset var veldig nyttig.
• Jeg har lært hvordan man skal ta vare på døende 

mennesker.
• Jeg likte de praktiske tingene, som leken med 

ballen og å male på steiner.
• Det var fint at vi gjorde noen praktiske ting.
• Jeg har lært å håndtere døden.
• Jeg likte at det ikke bare var å snakke.

Barna på kurs to og tre (n = 29) fikk utdelt et spørre-
skjema som de ble bedt om å fylle ut, i tillegg til den 
muntlige evaluering i en feedbackrunde ved slutten 
av kurset. Svarene fra spørreskjemaene oppsummeres 
i tabell 3.

Diskusjon og konklusjon
Innføring av sistehjelpskurs har vakt stor interesse 
i flere land. En internasjonal arbeidsgruppe om sis-
tehjelp (International Last Aid working group) har 
blitt etablert og er under stadig utvidelse til flere land 
(1–6). Sistehjelpskurs vil informere borgere og bidra 
til en offentlig diskusjon og dermed kanskje hjelpe til 
å forbedre det palliative tilbudet og muliggjøre at flere 
mennesker som ønsker det, kan få dø hjemme. På bak-
grunn av at barn møter døden i familie og nærmiljø, 
ble det utarbeidet et sistehjelpskurs tilpasset for barn. 
Data fra pilottesten viser at 77 % av de deltagende barna 
allerede hadde erfaring med død i familien eller i nær-
miljøet. Dette understreker vår antagelse om at barna 
bør informeres om palliasjon, og at de bør ha mulig-
heter for å snakke om døden. Døden hører dessverre 
til deres hverdag og skal derfor ikke gjemmes vekk. 
92 % av barna vil anbefale sistehjelpskurset til andre. 
Dette understreker behovet for å snakke om døden 
og at konseptet med sistehjelpskurs blir akseptert av 
barn. Nesten alle barna lærte noe nytt på kurset, og alle 

syntes at innholdet var lett å forstå. Mange satte pris 
på å snakke åpent i en gruppe om død og omsorg ved 
livets slutt. Langt de fleste vil foretrekke å delta på et 
sistehjelpskurs uten foreldre til stede (25 av 29) men 22 
av 29 mener at foreldre skal delta på et sistehjelpskurs 
for voksne. Noen barn føler seg kanskje mere fri til 
å snakke uten foreldre til stede. Enkelte har sagt at de 
først vil snakke sammen med andre barn, men at de 
senere kan tenke seg å snakke med foreldrene hjemme. 
Derfor vil det kanskje være nyttig om foreldrene også 
deltar på et sistehjelpskurs for voksne. Erfaringer fra 
sistehjelpskurs for voksne har vist at en del mennesker 
etter kurset tar opp emnet i eget hjem eller i samtaler 
med venner og kolleger. Dette kan tyde på at det også 
vil kunne åpne for samtaler om død i familier med barn. 
Mange barn setter pris på lek og aktivitet (fig. 1 og fig. 2) 
som del av kurset. Dette gjør det lettere for barn å til-
nærme seg alvorlige emner som død og alvorlig sykdom.

Fig. 2: Eksempel på et ritual: å male stener.

«Barn tar godt imot  
sistehjelpskurs og ønsker å snakke  

om sykdom og død.»
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De første resultater fra pilottesting er svært lovende 
og tyder på at det gir mening for barn å delta på siste-
hjelpskurs. Det ble gjennomført noen mindre forand-
ringer og justeringer etter innspill fra barna etter de 
første pilotkurs. Dette gjelder en video og utvalg av 
de praktiske øvelser. I fremtiden er det behov for mere 
evaluering og forskning på dette nye tilbudet for barn. 
Utfordringer med kurset er bl.a. å finne instruktører og 
lærere med kunnskap om palliasjon og evne til å snakke 
åpent med barn. Det krever nemlig en stor fleksibilitet 
og åpenhet å snakke med barn om disse emnene. En 
annen utfordring kan nok en viss motstand fra både 
lærere og foreldre være. Det finnes noen som mener at 
man ikke skal snakke med barn om døden og omsorg 
ved livets slutt, men ifølge våre data fra pilottesting 
setter de fleste barn pris på å kunne snakke om det.

Allerede nå er det stor interesse fra både medier 
og fagfolk, og det finnes allerede ventelister for å bli 
utdannet som instruktør på sistehjelpskurs for barn 
i  Tyskland. Last Aid International vil arbeide for 
å kunne starte sistehjelpskurs for barn og tenåringer 
i flere land. Prosjektet vil også bli presentert og disku-
tert på 2. International Last Aid Conference i Maribor 
i Slovenia som vil foregå den 30.10.2020.

Tusen takk til alle barn som har deltatt på sistehjelps-
kurs og som med sine kommentarer, tilbakemeldinger 
og forslag har bidratt til evaluering og videreutvikling 
av kurset. Hjertelig takk spesielt til Peer Bollig, Nils 

Bollig, Per Mainzer og Mia Mainzer for deres interesse, 
positive kritikk og støtte i utviklingen av sistehjelpskurs 
for barn.

Referanser
1. Bollig G, Kuklau N. Der Letzte Hilfe Kurs – ein 

Angebot zur Verbesserung der allgemeinen ambu-
lanten Palliativversorgung durch Information und 
Befähigung von Bürgerinnen und Bürgern. Z Pal-
liativmed 2015; 16:210–216.

2. Bollig G, Kuklau N. Sistehjelpskurset! Et kurs for 
folk flest om død og omsorg ved livets slutt, pallia-
sjon. Omsorg 2015; 2: 66–71.

3. Bollig G, Heller A. The last aid course – a simple 
and effective concept to teach the public about pal-
liative care and to enhance the public discussion 
about death and dying. Austin Palliat Care 2016; 
1(2): 1010.

4. Bollig G, Brandt F, Ciurlionis M, Knopf B. Last 
Aid Course. An Education For All Citizens and an 
Ingredient of Compassionate Communities. Healt-
hcare 2019, 7, 19; doi:10.3390/healthcare7010019

5. www.lastaid.info
6. Bollig G. Sistehjelpskurs 2.0 – Internasjonal utbre-

delse av et undervisnings program om omsorg ved 
livets slutt for hele befolkningen. Omsorg 2019; 1: 
17–21.


