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Agenda

• Samtal med olika syften

• Samtal vid allvarlig sjukdom-Kronobergsmodellen

• Dialog- vilka situationer ser ni som utmanande?

• Metaforer i palliativ cancervård 

• Reflektion



Varje person

Att jag som person som är 
drabbad av allvarlig sjukdom 
får känna mig sedd och 
omhändertagen utifrån mina 
egna behov



Att förstå när livet närmar sig sitt slut

Vad är viktigt för dig då?



Samtal med olika syften

• Stödjande samtal som en del i vården

• Samtal vid allvarlig sjukdom

• Brytpunktssamtal

• Existentiella samtal

• Terapeutiska samtal

• Samtal med närstående före och efter 
patientens död



Samtal med olika syften

• Patienten ska erbjudas samtal innehållande 
information om sitt hälsotillstånd samt råd och stöd 
Informationen om hälsotillstånd ska ges med respekt 
för patientens autonomi och integritet. Närstående 
bör erbjudas att delta i samtal om patienten så 
önskar.

• Patient och närstående bör ges möjlighet att uttrycka 
sina behov, önskemål och prioriteringar och erbjudas 
stöd i de beslut som omfattar framtida vård.

• Erbjudande om samtal bör upprepas under den 
palliativa processen för att patienten och de 
närstående ska kunna leva ett så gott liv som möjligt 
utifrån ständigt förändrade förutsättningar.



• Okunskap om vad palliativ vård 

• Patientens behov uppmärksammas inte alls 

eller för sent

• Rädsla att ta bort patientens hopp

Vilka utmaningar finns ?



Personer med en eller flera livshotande sjukdomar, det vill säga att 

sjukdomen/sjukdomarna kan leda till döden inom veckor, månader eller år 

Vem kan ha behov av palliativ vård och därmed samtal?



Palliativa vårdbehov – inte bara cancer



Stödjande samtal som en del i vården

• ”Vad får dig att må bra?”

• Småprat - fånga ”ballongen”

• Lyssna - ”vad är viktigt för dig?”

• Är det något särskilt du tänker på och vill prata om?

• Vilket är ditt största bekymmer just nu?

• Finns det något jag kan göra som skulle kunna vara till 

hjälp för dig nu?

Ref: Sand & Strang, När döden utmanar livet, 2013, s. 227





Vem är jag i mötet med patienten?

• Lär känna dig själv -se 
inåt!

Mitt eget förhållningssätt 
till döden och mina egna 
föreställningar om den 
person jag möter påverkar 
samtalet

• Våga prata om döden



Vad bör jag tänka på?

Närhet/inte dra dig undan

Personlig men inte privat

Tänk igenom hur du tidigare 
förhållit dig till döden

Hur kan detta påverka dig?

Reflektera över vad du gör 
och varför!

Ta dig tid 



Samtal vid allvarlig sjukdom



Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp
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”Jag får en vård som stämmer med mina önskemål och mina värderingar”

Brytpunkt/brytpunktssamtalSamtal vid allvarlig sjukdom

...1 år… Död



Samtal vid allvarlig sjukdom

"Samtal vid allvarlig sjukdom innebär strukturerade samtal 
utifrån ett palliativt förhållningssätt. Samtalen erbjuds i tidigt 

sjukdomsskede och sedan vid behov. Patientens och närståendes 
behov, styrkor, önskemål och prioriteringar är i fokus och 

information om sjukdomens förlopp ges utifrån patientens 
önskan, detta för att planera fortsatt vård.

Syftet är att främja möjligheten för patient och närstående att 
leva med värdighet och välbefinnande."

(palliativt centrum 2021)



Samtal vid allvarlig sjukdom - Hur?

• Pejla in patientens nuläge 
”Vad är viktigt för dig”
När har du det bra?

• Utforska tankar om 
framtiden och önskemål om 
information

• Ge den information som 
patienten vill ha – ”titrera”!
Räkna med att patienten är 
ambivalent

• Fråga om patienten har 
önskemål inför framtida vård

• Talesperson? 



Tro inte att du vet vem jag är
om du inte har frågat mig

Detta är viktigt för mig!



Att pendla mellan att

”hoppas på det bästa

och

förbereda för det värsta” 



PALLIATIVT 

UTVECKLINGS 

CENTRUM

VAR TYST FLYTTA 
NÄRMARE
Gör plats för känslor

SÄTT ORD PÅ 
KÄNSLAN
Jag ser att du 

gråter Jag märker 

att du är tyst

BEKRÄFTA 
KÄNSLAN
Jag kan förstå att 

detta är svårt att 

höra

NORMALISERA 
KÄNSLAN
Det är en naturlig 

reaktion

UTFORSKA 
KÄNSLAN
Kan du berätta 

mer? Vad menar 

du med ..?

STÖTTA
Vi kommer att 

följa dig genom 

behandlingen (ge 

hopp)

Guide för emotionellt bemötande

Mötet
Kontakt
Närvaro



Patienten 
identifieras

Sjuksköterska 
informerar och 
erbjuder Samtal 
vid allvarlig 
sjukdom 

Lämnar skriftligt 
erbjudande om 
samtalet

Samtal vid 
allvarlig sjukdom 
utifrån guide

Läkare/sjuksköterska

Familjeguide lämnas

Dokumentation 

Uppföljning av 
föregående samtal

Uppföljning 
familjeguide

Dokumentation

Ev nytt erbjudande 
om Samtal vid 
allvarlig sjukdom 

Samtal vid allvarlig sjukdom - Kronobergsmodellen
- ett strukturerat arbetssätt
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      Vid ditt nästa besök vill vi erbjuda dig 

samtal om din sjukdom, dina önskemål, 

prioriteringar och planeringen inför 

framt iden.  

 

At t  samtala om den fortsat ta vården är en 

vikt ig del av vården för alla pat ienter. Det  kan 

vara vikt igt  at t  samtala om vad som kan 

komma at t  ske, och planera inför framt iden. 

Avsikten är at t  ge t id t ill samtal mellan dig 

och din läkare/sjuksköterska, om din sjukdom 

och vad som är vikt igt  för dig.  

 

      Inför ditt nästa besök 

Vi vill t illsammans med dig kunna planera så 

at t  den fortsat ta vården är anpassad t ill din 

situat ion. Inför samtalet , fundera gärna på: 

 

•  Vad är det  vikt igaste för dig för at t  må väl? 

 

•  Vad du vill veta om din sjukdom och vad 

som kan komma at t  hända framöver? 

 

•  Vilken informat ion skulle hjälpa dig at t  fat ta 

beslut  om din framt id? 

 

•  Är du orolig för något  när det  gäller din 

sjukdom? 

 

•  Finns det  någon medicinsk vård som du inte 

skulle du vilja ha? 

 

•  Hur t ror du at t  det  skulle vara at t  dela 

dessa tankar med din familj? 

 

•  Om du får svårt  at t  föra din egen talan, vem 

skulle du då vilja göra det  åt  dig?  

 

       Varför är det viktigt? 

Pat ienter som tänker igenom och berät tar 

vad som är vikt igt  för dem och vad som är 

deras önskemål, kan känna mer lugn och mer 

kont roll över sin vård och sin situat ion.  

At t  veta dina önskemål och vad du vill kan 

underlät ta för vårdpersonalen at t  

t illsammans med dig ta beslut  om din vård. 

Det  kan även underlät ta för din familj/vänner 

at t  ta beslut  i framt iden, om du inte själv kan 

föra din egen talan. 

 

      Samtala om framtiden  

At t  samtala om framt iden är et t  erbjudande. 

Det  behöver inte förändra den planerade 

vården, om du inte själv önskar det . Vi 

fortsät ter at t  ge den bästa behandlingen för 

at t  kont rollera din sjukdom. 

 

      Vill du ta med någon till samtalet? 

Om du vill, får du ta med familjemedlem/vän 

för at t  delta i samtalet .  

 

      Önskemål och prioriteringar kan förändras  

Dina önskemål och prioriteringar kan 

förändras över t id. Du kommer kanske at t  ha 

andra önskemål, prioriteringar eller 

funderingar framöver. Berät ta gärna för oss 

om det  förändras.  

Erbjudande om at t  samtala om din fort sat ta vård 
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Identifiera patienter för samtal

Rätt 
patient

Rätt 
tidpunkt

Kontinuitet 
i relationer 

över tid

Döden och 
dess 

relation till 
hopp

Morberg Jämterud, S. & Sandgren, A. (2022). Health care professionals’ perceptions of factors influencing the process 
of identifying patients for serious illness conversations: A qualitative study. Palliative Medicine, 36(7), 1072-9.



Att identifiera rätt patient 
vid rätt tidpunkt kan 
innebära existentiella och 
etiska dilemman som kan 
påverka vårdpersonals 
vilja att identifiera 
patienter och erbjuda 
samtal vid allvarlig 
sjukdom.

Morberg Jämterud, S. & Sandgren, A. (2022). Health care professionals’ perceptions 
of factors influencing the process of identifying patients for serious illness 
conversations: A qualitative study. Palliative Medicine, 36(7), 1072-9.



Döden och dess relation till hopp

En rädsla för att göra patienten upprörd

En rädsla att väcka patientens eller 
närståendes tankar om att tiden är 
begränsad - att ta bort hoppet  

Att ta bort hoppet – relaterat till 
vårdpersonals egen rädsla att prata om 
död och döende

Döden - är den största rädslan 

Döden kan kännas som ett misslyckande 
för vårdpersonal

Morberg Jämterud, S. & Sandgren, A. (2022). Health care professionals’ perceptions of factors influencing the process 
of identifying patients for serious illness conversations: A qualitative study. Palliative Medicine, 36(7), 1072-9.



”Jag får en vård som stämmer med mina önskemål och mina värderingar”

Brytpunkt/brytpunktssamtalSamtal vid allvarlig sjukdom

...1 år… Död



Definition - Brytpunktssamtal till 
palliativ vård i livets slutskede

”Samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och 
patient om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets 
slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras 
utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål”
(Socialstyrelsen)



Brytpunktssamtal – min erfarenhet

• Vård i livets slutskede- när?

• Oftast flera samtal - en process

• Det tar tid att ta in att den egna döden 
närmar sig ”staring at the sun”

• I möjligaste mån proaktivt, inte akut

• Ett administrativt uttryck

• Läkaruppgift - men använd teamet

• Dokumentera så att andra hittar



Att vara på olika spår
-närståendes behov  

att ha en framtid att förbereda sig för döden 



Utmanande situationer ?

• Samtal gällande förlorad fysisk aktiviteter som betytt mycket för 
patienten

• Patienten har ej förmåga att klara förflyttning med en Returner
men vägrar använda liften.

• Motivera/möta hopplösheten, "varför ska jag träna, jag ska ju 
ändå bara dö"

• Väga självständighet mot att ha ork kvar att göra andra viktiga 
aktiviteter

• Medla mellan anhöriga och patient- kanske patienten gör saker 
för anhörigs skull och inte för sin egen, vara en medlare och stå 
upp för patienten.

• ”Brytpunktssamtal" –nu funkar inte din kropp längre som innan"



Frågor som vidgar perspektivet

• Hur känner du dig i dag?

• Vad bekymrar dig?

• Jag förstår om du har frågor och funderingar om din situation –
vill du berätta om dem?

Genom att ställa följdfrågor ökar förståelsen för känslor, 
attityder och värderingar. Detta är exempel på följdfrågor:

• Hur tänker du?

• Vill du berätta mer?

• Kan du ge ett exempel?

• Är det så att du känner dig …



”Ge inte upp – du måste kämpa”
Vilken betydelse har språket och dess användning av 

metaforer när någon är svårt sjuk?

Anna Sandgren, Docent,  Vetenskaplig ledare
Palliativt centrum för samskapad vård

Linnéuniversitetet, Växjö







För att göra det ofattbara fattbart används 
ofta metaforer

• Metaforer innebär att vi lånar betydelser från 
andra sammanhang för att uttrycka oss. 

• Metaforer är våra språkliga ”redskap” när vi talar 
om okända eller känsliga ämnen. 



Olika domäner

• Krigsmetaforer
• Resemetaforer
• Personmetaforer (flykting, främling)
• Naturmetaforer (vara ute på havet, mitt i en storm)
• Existentiella metaforer (släppa taget, ändhållplats)





Vi fick besked om hur resan med 
cancern skulle börja.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/G%C3%A4rdesg%C3%A5rd_Stensj%C3%B6_by_aug_2010.jpg


Det är som att jag är ensam i en båt på ett enormt och 
öppet hav. Jag ser ett oväder torna upp sig vid 

horisonten. Det kommer mot mig. Jag kan bara knyta fast 
mig i relingen, ta ett ordentligt grepp om rodret, 

fortsätta rakt fram och hoppas på det bästa.



Du kommer aldrig att vinna över mig så det är lika bra 

att du slutar nu. För jag kommer inte att ge mig. 

Hittills har jag vunnit många fighter mot dig, jag kan 

lova att det blir fler.

Personifiering av cancern



Metaforernas betydelse

• Metaforer kan ha stärkande kraft, men kan också ge 
upphov till känslor som rädsla, hjälplöshet, isolering 
och skuldbeläggande.



Får man ge upp?

Upplevd förväntan om kampinställning gör att 

många patienter tydligt ger uttryck för att de 

aldrig kommer att ge upp

Byrne, A., Ellershaw, J., Holcombe, C., Salmon, P. (2002) Patients’ experience of cancer: 
evidence of the role of ‘fighting’ in collusive clinical communication. Patient Education and 
Counseling (48) 1: 15–21. 





Vad kan vi inom vården göra?

• Lyhördhet för patientens/närståendes egen 

metaforanvändning

• Medvetenhet om hur samhällets 

metaforbruk påverkar

• Försiktighet med att introducera 

kampmetaforik 



Reflektion

• Sätt av tid för reflektion

• Uppmärksamma varandra

• Stötta varandra

Berätta om 
en händelse

Hur tänker 
vi  kring 

händelsen?

Vad kan vi 
lära oss?

Nytt sätt att 
arbeta



Olika begrepp och former av reflektion

•Handledning 

•Spegling

•Kontinuerlig reflektion 

Har ni erfarenheter 
av något av detta?



Berätta om 
en händelse

Hur tänker 
vi  kring 

händelsen?

Vad kan vi 
lära oss?

Nytt sätt att 
arbeta

Vad hände, berätta!

Vad tänkte du då? 

Hur kändes det?

Vad blev 
bra? 

Vad blev mindre bra?

Vad kan vi lära oss av detta? 

Kunde man gjort något annorlunda?Hur kan du/ni göra nästa 
gång?

Om det händer igen, 
hur kan vi göra då? 

Reflektionsprocessen - möjliga frågor att ställa



Döden är inte en medicinsk händelse med 
sociala och existentiella inslag.

Döden är en existentiell och social händelse 
med medicinska inslag.

Vi behöver samtalen!

Tack!

Helene Reimertz, Överläkare, Utvecklingsledare        
helene.reimertz@kronoberg.se

www.palliativtcentrum.se


