
Samtal om samtal
De samtal som ibland kallas för de svåra samtalen



• Att lämna svåra besked 

• Att bemöta starka känslor

• Att bemöta en obotligt sjuk människa som talar 
om att bli frisk eller en döende som talar om att 
fortsatt få leva

• Att inleda och föra ett samtal om något som kan 
var känsligt att tala om för den andre

• Att bemöta existentiella frågor

Svåra samtal



Det svåra samtalet

• Informativa samtal - diagnosbesked/
progress, brytpunktssamtal

• Stödjande samtal - bemöta starka 
känslor, psykosociala konsekvenser av 
sjukdomen och existentiella frågor



• Fysiska symtom: smärta, illamående, dyspne 
etc måste först behandlas innan det är meningsfullt 
att ge psykosocialt eller existentiellt 
omhändertagande

• Psykologiska reaktioner: rädsla, störd sömn, 
nedstämdhet, oro, depression, ångest

• Social påverkan: rollförluster, arbete, ekonomi, 
relationer, vårdplats (hemma/sjukhus)

• Existentiella frågor: meningen med liv och 
död, lidande, val, ansvar, skuld, ensamhet



Olika samtalsmodeller

• Du är inte den som ska ha alla 
svar, om ens något 

• Du ska inte komma med alla 
lösningar, om ens någon



Informativt samtal 
• “Skjut ett varningsskott” - tyvärr har jag tråkiga besked att lämna/vi 

ville träffa er för att tala om NN´s försämring

• Ge det svåra beskedet - rtg visar/ behandlingen har inte haft förväntad 
effekt/NN är nu så svårt sjuk att vi bedömer att hon inte har så lång tid kvar

• Lämna utrymme - tystnad/vad händer nu?/

• Fånga upp reaktioner - jag ser att/när du säger...vad menar du då?

• Gör upp en plan - berätta vad som kommer hända nu





Hur kan jag hantera starka känslor?

• Någon som upplever starka känslor är INTE 
mottaglig för logiskt resonemang!

• Bekräfta det du ser: Jag ser att du är arg.

• Fråga:  Vad får dig att känna så här? 

• Lyssna: Vad har den andre för tankar om hur 
situationen skall lösas?





Att hantera ångest - ditt eget 
förhållningssätt

• Ha i bakhuvudet - ¨det här är kanske individens 
enda och möjligen bästa sätt att hantera en olidlig 
situation¨

• Ta kontroll över din egen andning och dina tankar - 
¨det som händer, händer den andre det händer inte 
mig¨

• Förflytta hela din koncentration på den andre!



Att bemöta ångest

• Bekräfta det du ser - försök inte tona ner

• ¨Hur är det just nu?¨

• Försök få patienten att verbalisera sina tankar och 
fantasier, sök orons ursprung - möjligen kan då 
oron anta “en form” och handlingsalternativ 
komma fram

• Farmakologisk behandling





• Det handlar alltid om att avlasta och bekräfta - gång på gång, bit för bit

• Ta upp skulden i allmänna termer: När man får cancer är det vanligt att man undrar vad man 
har gjort som gör att det här har drabbat en. Många känner skuld för sin livsstil eller att man inte gått 
iväg till doktor i tid. Kan du känna igen dig i det? (bred bekräftelse)

• Patienten får tillfälle att sätta ord på sina tankar och känslor: Nej , jag gick iväg i tid. 
Men det är klart att man tänker på rökningen...

• Du bekräftar och avlastar patientens specifika situation: Det är mera regel än undantag 
att människor i din situation beskriver tankar om rökningen.

• Du fortsätter den bekräftande dialogen: Vad händer med dig då, när du tänker på rökningen 
(känslomässig del) och hur hanterar du det (kognitiv/strategi del)

En sådan bekräftande dialog kan leda till att personen sätter ord på sina känslor 
men också börjar sätta ord på sina strategier - och när man försöker berätta för en 
annan "hör man själv" vad som försiggår.

Bekräftande dialog (Peter Strang)





VERKLIGHET

• Realism

• Objektiv

• Sanning

FRAMÅTSIGNALER

• Vill veta 

• Stannar i samtal

• Håller kvar blicken

• Frågar och väntar på svar

• Kommer på möten

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

• Undervisa

• Informera

• Tala till förståndet

DRÖM

• Orealism

• Hopp

• Drömmar

STOPPSIGNALER

• Vill inte veta 

• Som att tala med en vägg

• Undviker

• Byter samtalsämne

• Titta bort

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

• Lyssna och ta emot

• Tala till känslorna

Tar kraft och energi Ger kraft och energi
VILA





Irvin Yalom

• Döden den oundvikliga. Upplevelse av livets 
begränsningar i förhållande till döden. Dödsångest.

• Friheten att skapa våra liv.  Ansvar, vilja, 
existentiell skuld.

• Ensamheten vi föds och dör ensamma. 

• Meningslösheten frånvaron av uppenbar 
mening med livet och sökandet efter densamma. 





TEAMETS BETYDELSE

• varje medlem har en specifik och viktig roll som  är avgörande 
för att teamet skall kunna fullgöra sina mål

• Teamet förmår att vara stödjande i tider av stress och ökad 
arbetsbelastning genom delat ansvar

• Man är ömsesidigt stödjande till varandra för att klara av 
den stress som arbetet med döende människor och deras 
familjer innebär 

• De enskilda medlemmarna tar ansvar för att klimatet i teamet 
är glatt och vänligt där humor är en stor källa till 
välbefinnande

• Teammedlemmarna har en känsla av meningsfullhet på arbetet 
och glädje till livet som helhet

• man litar på varandra och kan efter arbetsdagens slut helt 
koppla av arbetet mentalt för att man har tillit till 
kollegornas kompetens. Denna tillit leder till en ödmjuk 
stämning i teamet



FAROR I ETT  TEAM

• Det blir intelektuellt mysigt, enskilda medlemmar 
ifrågasätter inte mål, värderingar och det leder 
till trångsynthet där rutiner och praxis är skrivet 
i sten, tanken stagnerar medan resten av världen 
utvecklas

• Teamets välmående kan komma före patientens, man 
menar att mår teamet bra så gör patienten det, men 
för ett sådant påstående finns ingen garanti

• enskilda medlemmar kan i allt för stor 
utsräckning utnyttja teamet för egen 
tillfredställese av bekräftelse, sällskap och 
gemenskap

• Teamet har ingen kontakt med andra vårdgivare, 
man är sig själv nog, ovillig att ta hjälp utifrån 
och ser teamet som unikt med ett oerhört viktigt 
arbete som inte skall ifrågasättas av utomstående





FEM STEG MOT SAMMANBROTT

• Fysisk trötthet vaknar inte utvilad, skjuter saker på framtiden

• Intelektuellt trött, disträ, glömmer saker

• Social trötthet trött på människor, orkar inte delta i diskussioner, innerligt 
trött på allt tjat om “patienten i centrum”, klarar fortfarande av att vara trevlig på 
jobbet men kan vara rent vidrig hemma.

• Nu är den attraktiva personen borta och skrattet och humorn har 
försvunnit.  Man är känslomässigt avstängd, cynisk och arrogant. Nu märks 
förändringen på jobbet. 

• Självinsikt nu är människan oerhört sårbar och skör, allt har fallit samman.




