
                                  En god død 

Gå ikke glip af denne enestående mulighed, hvor der efterfølgende er dialog med fil-

mens instruktør  

Info om arrangementet 

 

Sektorene inviterer til filmforevisning ”En god død” med efterfølgende dialog med filmens instruktør Este-

phan Wagner.  

Hanne, Myrna og Britt er i den allersidste fase af livet. De er flyttet på Hospice, hvor de skal forlige sig 

med det uafvendelige. Men spørgsmålet er, om man kan forberede sig på døden? 

Filmen kommer helt tæt på de medvirkende og deres samtaler med personalet. Ærlighed kan være barsk, 

men gennem disse samtaler oplever vi, at ærlighed er omsorg og på en både følsom og direkte måde, hjæl-

per personalet med de svære spørgsmål, der opstår når livet nærmer sig sin afslutning. 

I filmen bliver der videregivet mange oplevelser og erfaringer som kan inspirere os, når vi skal gøre os tan-

ker om, hvordan vi kan hjælpe patienter til at sætte ord på, hvordan de gerne vil dø og hvordan vi kan for-

berede dem på døden.  

Filmen åbner bl.a. op for spørgsmålet om, hvad der er en god død, og dermed jo også om, hvad der er et 

godt liv. Hvordan lever vi et liv, så vi kan få en god død? 

Filmens skildring af en ellers lukket verden, er specielt relevant for ansatte i sundhedsvæsnet og andre i 

plejesektoren, der arbejder med svært syge eller døende. 

 

Estephan Wagner som har lavet filmen tilbragte mange dage på det Hospice, hvor filmen er optaget. 

Gennem sit ophold og sine mange samtaler med medvirkende både før og under optagelserne, har han fået 

en helt speciel indsigt i den ærlighed og intensitet der opstår når man ved, at der ikke er mange dage tilba-

ge.  

Det er disse erfaringer han vil give videre – som oplæg til samtale med deltagerne om filmen og dens tema. 
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