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BARCOMBE, ENGLAND. En doula stödjer 
i regel kvinnor vid förlossningen.  
I Storbritannien finns ett liknande 
system fast för livets andra stora hän
delse – den vi ogillar att prata om. 

Så kallade ”death doulas” stöttar i 
livets slutskede och efterfrågan växer.

Jane Henderson hade egent
ligen inte alls planerat att ägna 
sitt liv åt att hjälpa människor i 
livets slutskede. Men genom sin 
mammas bortgång förstod hon 
att hennes liv var på väg att ta 
en ny riktning. Hon vårdade sin 
mor in i det sista. 

– Jag vågade omfamna den 
sista tiden genom att bara ge av 
mig själv – det kändes helt na
turligt. Dagen innan mamma 
somnade in sa hon: ”Jane, du 
har en speciell talang, du borde 
hjälpa andra i livets slutskede.” 

I  d a g ,  t I o  år senare, tillhör Jane 
den växande skaran av så kall
lade ”death doulas” i Storbri
tannien. Den svenska över
sättningen är något i stil med 
dödsmorskor. De kallas även 
”soul midwifes”.

Tidigare arbetade Jane som 
talpedagog. Förutom att ta hand 
om människor som är på väg att 
lämna jordelivet driver hon ett 
litet bed and breakfast och un
dervisar ibland i konst. 

nor i olika åldrar. Många är 
törstande efter att få svar 
på de stora livsfrågorna. 
De vill komma närmare 
det oundvikliga slutet och 
möta sina egna rädslor, och 
har en längtan att hjälpa 

andra. Men det är inte alla som 
fullföljer hela kursen, långtifrån 
alla väljer att arbeta som dou
lor efteråt, berättar Hermione 
Elliot.

– Vår filosofi är knappast ett 
nytt påfund, men i västvärlden 
har döden blivit en medicinsk 
fråga, säger hon. I andra kultu
rer runtom i världen och i tu
sentals år har människor fått 
avsluta sina liv i sin hemmiljö, 
omhändertagna av sin familj 
och lokalsamhället. Vår för
hoppning är att samhället åter
vänder till denna tradition. 

E n  s p I r I t u E l l  o c h  djup resa, ja, 
en transformerande sådan. Så 
sammanfattar Jane Henderson, 
kursen. 

– Jag är inte densamma idag. 
Förut var jag dramatisk och 
känslosam. Jag har utvecklat 
många sidor av mig själv och är 
lugnare i själen.

Hon fortsätter.
– För att arbeta med döende 

måste du ta itu med dig själv. 
Vad är det som skrämmer dig? 
Fundera över din egen inställ
ning till livet, till religion och 
andlighet. Detta tvingas du göra 

Ordet doula, grekiska för 
”kvinna som tjänar” är vanligt
vis förknippat med graviditet 
och barnafödsel. I dag blir dou
lor vanligare att anlita för att 
stötta människor i livets slut
skede.

V I  b E f I n n E r  o s s  mitt ute på 
den engelska landsbygden i 
grevskapet Sussex, strax utan
för det lilla samhället Barcom
be, sydost om London. Mitt i 
det kulliga landskapet ligger ett 
mintgrönt litet kapell, Tin Ta
bernacle. Detta är huvudkon
tor för välgörenhetsorganisa
tionen Living Well Dying Well. 
Organisationen såg dagens ljus 
2009, på initiativ av Hermio
ne Elliot, som har en bakgrund 
som både barnmorska och 
hospicesjuksköterska. Hon in
såg det skriande behovet av en 
bättre palliativ vård. Gensvaret 
har varit överväldigande. 

Organisationens introduk

tion av doulor i livets slut
skede i Storbritannien är 
banbrytande och kursen 
blir alltmer uppmärksam
mad. Människor från hela 
världen deltar i utbild
ningen som äger rum två 
gånger per år, och är en 21da
gars kurs utspridd över ett år.

h E r m I o n E  ta r  s I g  an mellan 
12 och 36 aspirerande doulor 
per år. Ansökningsprocessen 
är enkel och sker i form av ett 
personligt brev. Bakgrunderna 
varierar stort. Här finns jour
nalister, konstnärer, och sjuk
sköterskor, både män och kvin
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Omkring så 
många ”death 
doulas”, utbildade 
av organisationen 
Living Well Dying 
Well, är idag verk-
samma i Storbri-
tannien.

Jag har  
utvecklat 

många sidor av 
mig själv och är 
lugnare i själen.

Arbetar både med anhöriga och vårdpersonal
◆ Doulor arbetar  
tillsammans med 
familjer, vänner och 
vårdpersonal och 
delar på så vis ut-
maningarna. Att in i 
det sista lyfta fram 
livskvalitet och ge 
praktiskt, känslo-
mässigt och and-

ligt stöd,  och även 
efter att döden har 
inträffat stödja fa-
miljen inlednings-
vis i deras sorghan-
tering .
◆ Kursinnehåll är 
bland annat sorg-
hantering, avance-
rad vårdplanerg, 

begravningsplane-
ring, stresshante-
ring, musikterapi 
och andlig praxis. 
Kursen kostar cirka 
800 pund (10 000 
kronor). Hermione 
Elliot finns tillgäng-
lig som handleda-
re efter utbildning-

ens slut, och följer 
samtliga doulours 
framtida arbete.
◆ Som doula job-
bar man i regel vid 
sidan om ett annat 
jobb, timlönen lig-
ger på runt 15 pund 
(190 kronor).
◆ Förutom i Stor-

britannien finns  
det ett så kallat  
Doula Program i 
USA, och man ser 
också en liknande 
utveckling i Austra-
lien och Schweiz.
◆ Mer info:  
www.living- 
welldyingwell.net

Jane och Kate är ”doulor” i livets slutskedede

Deras arbete 
– att sitta vid
dödsbädden

Jane Henderson.

Jane Henderson kramar anhörigas Lyndas hand.
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Det finns kulturella skillna-
der som gör att doula-rollen 
vid livets slut fungerar bättre 
i Storbritannien än vad den 
kanske skulle göra i Sverige, 
menar Lars Björklund.

De geografiska avstånden 
i Sverige är ett annat bekym-
mer. Men omöjligt är det inte.

Lars Björklund är före detta 
sjukhuspräst på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. I dag är 
han verksam som kaplan på 
Sigtunastiftelsen. 

– Människor lever ofta 
trassliga liv, mer komplice-
rade än vad man tror, säger 
han. Den goda döden i hem-
met existerar inte alltid, och 
att stiga in genom dörren 
som utomstående i en annan 
familj där det ibland finns 
komplexa bekymmer inom 
hemmets väggar är inte all-
tid komplikationsfritt, sä-
ger han.

D e t  k a n  o c k s å  uppstå av-
undsjuka till exempel om 
den som vårdar den döende 
utvecklar en nära relation. 
Det kan skapa friktion mel-
lan familjemedlemmen och 
de inblandade.

Det är också viktigt att få 
stöd och handledning under 
resans gång.

– Döden kan vara skräm-
mande och obehagliga situa-
tioner kan uppstå och man 
kanske inte alltid är så ka-
pabel att hanterar dessa så 
bra som man tror, säger Lars 
Björklund.

H a n  s y f ta r  på  egna erfa-
renheter av volontärverk-
samhet inom sjukhuskyrkan. 
Han har mött människor 
som vill hjälpa till av hela sitt 
hjärta, men i verkligheten 
har det visat sig vara svårt. 

Många tar med sig egna min-
nen och erfarenheter i baga-
get och på så vis kan det upp-
stå kollisioner. Därför är det 
viktigt att kursen förbereder 
inför dessa utmananade situ-
ationer, och att det finns en 
väl fungerande handledning.

En annat bekymmer kan 
vara den finansiella ersätt-
ningen och hur parterna 
kommer överens om detta. 
Rent organisationsmässigt 
kan detta bli stökigt i Sveri-
ge, tror Björklund. Sverige är 
glesbefolkat i jämförelse med 
Storbritannien och de långa 
avstånden kan vara ett annat 
problem.

M e n  H a n  s tä l l e r  sig sam-
tidigt positiv inför death-
doulournas uppgift och det 
emotionella och existentiella 
stöd denna grupp erbjuder 
- inom detta område finns 
det brister i svensk sjukvård 
i dag. 

– Det skulle kunna bli 
mycket bra om man kan fin-
na en god balans, menar han.

  EMELiE HiLL

Svensk expert: 
Skulle kunna 
fungera här

Döden  
kan vara 

skrämmande 
och obehagliga 
situationer  
kan uppstå.

Lars Björklund.  foto: Josefin LiLJa

under kursen. Det är ett väl-
digt intensivt tempo, alla orkar 
inte. Du tvingas möta dina värsta 
rädslor. Det blir väldigt laddat – 
man gråter mycket, säger Jane. 

B r e D v i D  H e n n e  s i t t e r  kolle-
gan Kate Raven, hon läppjar på 
en kopp te. Hon är gardinmaka-
re i botten och före detta profes-
sionell violonist. Det var hennes 
egen rädsla för döden som fick 
henne att söka till kursen. 

– Kursen gjorde mig öppna-
re, mer självsäker, tryggare i mig 
själv. Mina vänner frågade mig 
om jag hade träffat en ny partner 
eftersom jag verkade så harmo-
nisk, säger Kate och skrattar till. 
Jag växte något oerhört.

t i l l s a M M a n s  f i c k  D e  uppgif-
ten att ta hand om Lynda Har-
risons man, James, som var dö-
ende i cancer och hade max sex 
månader kvar att leva. När Ja-
mes cancer diagnoserades i mat-
strupen var det redan försent. 
Då var James 53 år och livet som 
paret hade tänkt sig slogs i spill-
ror. Det var Lynda som tog kon-
takt med Living Well Dying Well 
efter många samtal med sin man 
om detta var ett beslut som pas-
sade dem. 

– Man kan säga att Kate och 
Jane blev som en varm filt vi 
kunde krypa under, som gjorde 
oss omhuldade och trygga. De 
gav mig styrka att ta mig igenom 

timmarna då de inte var där, de 
lärde mig verktygen att hantera 
den svåra situationen jag befann 
mig i, säger hon.

– Det finns inget tuffare än 
att gå in i en familj där någon 
är döende. Du måste vara helt 
tömd och öppen, och lämna ditt 
ego därhemma, menar Jane och 
Kate. Det krävs en extrem öd-
mjukhet och känslighet. Det är 
inte alltid man klickar, men i det 
här fallet så gjorde vi alla det. 

– Vissa dagar ville jag ligga 
och stirra upp i taket, andra da-
gar ville jag bara äta frukost i 
lugn och ro, berättar Lynda. An-
dra dagar tilläts jag att ligga in-
till James och gråta. Jane och 
Kate tog hand om hushållsarbe-
tet och kommunikationen med 
de andra familjemedlemmarna. 
Saker som jag helt enkelt inte 
mäktade med, berättar Lynda.  

D e t  H a r  g åt t  tre månader se-
dan James dog. Han fick inga sex 
månader att leva. Verkligheten 
ville något annat. Det var under 
hans sista fem sista veckor i livet 

som Jane och Kate bar familjen 
på sina axlar.

– James var en professionell 
basist och jag flöjtist. Musiken 
hade betytt mycket för oss, men 
under sjukdomstiden blev musi-
ken för smärtsam, vi slutade lyss-
na på den. Kate och Jane återin-
förde musik i våra liv och det var 
ett vackert ögonblick. Vi vågade 
möta den tillsammans igen, det 
var oerhört helande, säger Lynda.

s j ä lva   dödsögonblicket blev 
långtifrån som de hoppats. 

Den perfekta döden är en naiv 
tanke. Den liknar barnafödsel, 
som heller oftast inte blir som 
man hade planerat, menar alla 
tre. James dog på sjukhus efter 
hastiga komplikationer. Jane var 
där när han somnade in, Kate 
hann inte dit i tid. 

Både Jane och Kate under-
stryker att de ser det som ett 
stort priviligium att ha fått vara 
med och dela denna resa.

– Det sista jag sa till James var 
”tack”. ”Tack, för att jag fick vara 
med och dela denna resa med 
dig.” Det är en gåva som inte lik-
nar någon annan, att nästan få 
röra vid en annan, orörd plats 
genom den döende, säger Jane 
Henderson och trycker Lyndas 
hand hårt. EMELiE HiLL

Fotnot: Lynda Harrisson heter 
egentligen något annat och har 
önskat att inte vara med på bild.

Man kan säga 
att Kate och 

Jane blev som en 
varm filt vi kunde 
krypa under.

s t ö t t e p e l a r e .  Brittiska Jane 
Henderson, Hermione Elliott och 
Kate Raven är ”dolour” i livets 
slutskede. foto: saRa LeJon

Borde  
Sverige införa  

personligt stöd 
vid livets slut?

svara på Dagen.se


