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BESKRIVNING

DöBra Kortleken är ett verktyg som hjälper till att reflektera kring och samtala om frågan "Vad är viktigt i
livets slutskede?" Kortleken innehåller 37 påståenden om sådant som kan vara viktigt för en i livets
slutskede, som t.ex. "att vara fri från smärta", "att ha ordning på min ekonomi" och "att ha mina närmaste
kring mig". Det finns även möjlighet att lägga till egna alternativ om man tycker att något saknas bland de
förtryckta påståendena. Kortleken kan vara till hjälp för reflektion och samtal med andra, exempelvis
närstående eller vård- och omsorgspersonal, om vilka aspekter kring livets slut som är viktiga för en.
Kortleken, som utvecklats av intresseorganisationen Coda Alliance i USA, har översatts och anpassats till
svenska förhållanden inom forskningsprogrammet DöBra vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Att kunna springa efter 70 30 maj 2018 kl 15.04 - Nordegren & Epstein i ...

DöBra Kortleken är ett verktyg som hjälper till att svara på frågan Vad är viktigt i livets slutskede?
Kortleken innehåller 37 påståenden om sådant som kan ...

Kortleken som förbereder dig för döden - P4 Västerbotten

Pris: 159 kr. övrigt, 2017. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken DöBra kortlek av DöBra (ISBN
9789188659101) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...

DöBra kortlek (Övrigt format, 2017) - Hitta bästa pris, recensioner och ...

Kortleken består av 37 olika kort som den som befinner sig i livets slutskede, eller som tidigare i livet vill
fundera kring detta, kan använda tillsammans med ...
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DÖBRA KORTLEK

https://www.bo-fi.club/?p=D%C3%96BRA%20KORTLEK&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=D%C3%96BRA%20KORTLEK&ln=se
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