
 

Det tværsektorielle samarbejde omkring ter-
minale patienter er en udfordring, blandt 
andet fordi fag-personerne har forskellige 
faglige udgangspunkter. I ”Den Sidste Tid” 
samarbejder spillerne om at give borgeren 
den bedst mulige livskvalitet i den del af livet. 
Spillet engagerer deltagerne i videndeling når 
de sammen skal tage stilling til typiske dilem-
maer i pleje og behandling af døende.

I takt med at plejeopgaverne i hjemmet bliver 
mere komplekse, er der et stort behov for kompe-
tenceud-vikling og styrkelse af det tværfaglige og 
tværsektori-elle samarbejde. Læringsspil er stærkt 
engagerende og derfor velegnet til at skabe ram-
mer for vidensdeling mellem deltagerne. 

Styrk det tværsektorielle samarbejde
”Den Sidste Tid” er et brætspil, som sætter fokus på 
svære situationer, der opstår i terminale forløb. Et 
godt forløb forudsætter et godt samarbejde mellem 
forskellige fagpersoner, den syge borger og de på-
rørende. I spillet lærer vi tre borgere med forskellige 
personligheder at kende. De har forskellige præfe-
rencer m.h.t. hvad ”god behandling” er, og spillet går 
ud på at maksimere borgerens livskvalitet. 

I spillet står fagpersoner fra tre sektorer med dilem-
maer, der kræver en beslutning; en sygeplejerske 
på hospitalet har en patient, som vil hjem før han er 
udredt, en SOSU-assistent står alene med en borger

med akut vejrtrækningsbesvær; og en hjemme-
sygeplejerske presses af en pårørende til at indlæg-
ge moderen, som ellers ønsker at dø hjemme. Spil-
lerne drøfter både faglighed og etik for at kunne 
træffe et valg. 

Effektiv læring på workshops og kurser
Den Sidste Tid er et værktøj til at styrke fagperso-
ners forståelse for andre fagpersoners faglighed 
i palliative forløb. Det er yderst velegnet til tvær-
sek-torielle workshops, men kan også bruges
monofagligt i uddannelsen af sygeplejersker og 
assistenter. Spilletiden er 25 min. pr. borgerforløb, 
som der er tre af, hvert forløb kan spilles for sig. 
Der kan være 3-6 deltagere pr. spil og der er også 
mulighed for at afvikle flere spil simultant.

Den Sidste Tid er udviklet i samarbejde mellem Ros-
kilde Kommune, Copenhagen Game Lab, og PAR3. 
Under udviklingen af spillet er det testet af sygeple-
jersker og hjemmehjælpere fra Roskilde Kommune, 
læger og sygeplejersker fra Roskilde Hospital og 
læger fra almen praksis i Roskilde Kommune.

Hvis I vil høre mere om spillet, så kontakt os på:
Tlf:  +45 7070 2227 eller info@cphgamelab.dk. 

Den Sidste Tid 
– læringsspil om terminale forløb 


