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              Avdelning för specialiserad hemsjukvård (ASH)   

✓ Avdelning för specialiserad hemsjukvård (ASH) finns för dig som bor i Uppsala och Knivsta 

kommun och är i behov av vård och symtomlindring genom specialiserade medicinska insatser i hemmet. I 

de flesta fall handlar det om palliativ vård.  

 

✓ Din läkare eller sjuksköterska skickar en remiss 

till oss och vi besöker dig för att bedöma dina 

vårdbehov innan du skrivs in.  

 

 

✓ I ASH arbetar sjuksköterskor, läkare, kurator, 

arbetsterapeut, sjukgymnast och sekreterare i team.  

 

 

✓ Vi kommer på planerade hembesök utifrån dina 

behov allt ifrån en gång i veckan till flera gånger per 

dygn.  

 

 

✓ Vi arbetar dygnet runt och samarbetar med många andra vårdgivare som hemtjänst, 

distriktssjuksköterskor och sjukhusets kliniker.  

 

✓ Vi utgår från dina önskemål och strävar efter högsta möjliga livskvalitet för dig. I vårt uppdrag ingår 

också att ge stöd och hjälp till närstående utifrån deras behov och önskan.  



Disposition

• Närståendesamtal

• Familjesamtal

• Anhöriggrupp

• Efterlevandestöd

• Föräldragrupp



Inbjudan till närståendesamtal 
 

I början av vårdtiden bjuder vi in till ett 
informerande samtal. 
 
Samtalet kommer att fokusera på dig och den 
förändrade situation som sjukvård i hemmet 
innebär. 
 
Vi vill informera om Sjukvårdsteamet och de 
möjligheter till stöd som finns. Vi vill också höra 
vilka behov och förväntningar du har. 
 
Tänk gärna efter om du har några frågor inför 
samtalet. 
 
Du får träffa en sjuksköterska i Sjukvårdsteamet 
och samtalet beräknas ta ca 45 minuter. 
Tillsammans med dig kommer vi överens om tid 
och plats.  
 
Välkommen! 



Närståendesamtal 

✓ Kort efter inskrivningen inbjuds den som är samboende med patienten till ett närståendesamtal med 

en sjuksköterska. Syftet är att få fram hur vi kan vara till stöd för den närstående. Samtalet fokuserar helt 

på den anhöriga och den förändrade situation som sjukvård i hemmet innebär.  

 

 

✓ Frågor som tas upp kan vara: Hur har livet blivit för dig? Vilka förväntningar har du på oss? Vad vill 

du ha hjälp med? Vad har du för stöd i din omgivning? Hur ser du på framtiden? 

 

✓ Vi berättar vad vi kan hjälpa till med, 

om våra möjligheter att ge stöd och om 

vilken hjälp du kan av andra som hemtjänst, 

anhörigcentrum. 



Inbjudan till familjesamtal 
 
I början av vårdtiden bjuder vi in till ett 
informerande  
samtal med hela familjen. 
 
Samtalet kommer att fokusera på barnen och den 
förändrade situation som sjukvård i hemmet 
innebär.  
Vi vill informera om Sjukvårdsteamet och de 
möjligheter till stöd som finns. Vi vill också höra 
vilka behov och förväntningar ni har. 
 
Tänk gärna efter om ni har några frågor inför 
samtalet. 
 
Ni får träffa vår kurator och en sjuksköterska. 
Samtalet beräknas ta ungefär 45 minuter.  
Tillsammans med er kommer vi överens om tid och 
plats. 
 
Välkommen! 



 

Familjesamtal 

 
✓ För att uppmärksamma barns och ungdomars behov i samband med att en närstående skrivs in bjuder 

vi in till ett familjesamtal. Sjukvården i hemmet påverkar alla 

familjemedlemmar och vi värdesätter att alla i familjen får samma 

information. 

 

✓  Alla hemmaboende familjemedlemmar bjuds in till ett 

informativt samtal som leds av en kurator och en sjuksköterska. Vi 

ger information om vår verksamhet, varför vi kommer hem till 

dem och hur vi kan hjälpa den sjuka och familjen. Vi pratar om 

hur de har det i skolan, om fritiden och hur de upplever sin 

situation. Vi erbjuder information efter ålder och behov. Alla 

närstående kan kontakta oss på samma sätt som patienterna och 

kan få information och stöd av sjuksköterska, kurator och läkare. 
 

 
 

 

 



Välkommen till fem anhörigträffar med start  

den 22/9 kl.13.30 i Sjukvårdsteamets lokaler på 

Palliativt centrum, Genetikvägen 1. 

 

Syftet med träffarna är att Ni som anhöriga under 

avspänd samvaro ska få tillfälle att utbyta 

erfarenheter samt ställa frågor och därigenom få 

en ökad kunskap. 

 

Träffarnas innehåll styrs framförallt av deltagarnas 

behov och ofta brukar samtalen handla om: 

Behandlingar och biverkningar, psykiska reaktioner 

vid kris och sorg, symtomlindring, ekonomifrågor, 

etc.  

 

Träffarna leds av en sjuksköterska och en kurator 

från Sjukvårdsteamet. Vid ett tillfälle medverkar 

även någon av Sjukvårdsteamets läkare  



Anhöriggrupper 

 

✓ Cirka två gånger per termin startar vi en ny anhöriggrupp. Vi bjuder in den som sammanbor med den 

sjuke som blivit inskriven i ASH. Syftet är att närstående ska få träffa andra med en liknande situation och 

få möjlighet att utbyta erfarenheter, ställa frågor, få stöd och ökad 

kunskap. Gruppen träffas en gång i veckan under fem veckor, antalet 

deltagare brukar vara fem till åtta och den leds av en kurator och en 

sjuksköterska.  

 

✓ Ämnen som tas upp på träffarna kan vara behandlingar och 

biverkningar, psykiska reaktioner vid kris och sorg, symtomlindring, 

ekonomiska frågor men innehållet styrs främst av deltagarnas behov. 

 

  

✓ Många upplever en igenkänning och stöd i att får träffa någon i en 

liknande situation och kan uppleva ett stort värde i att dela berättelser 

med varandra eller bara lyssna på andras berättelser. 



Efterlevandestöd

Bakgrund

Hur gör vi?



 Efterlevandestöd 

 
Även efter att den som var inskriven i ASH har avlidit behåller vi kontakt med de närstående för att ge 

stöd. Tiden strax efter dödsfallet kan handla mycket om praktiska saker som sjukvårdsmaterial och 

hjälpmedel. 

  

 

Efter en månad erbjuder vi att komma hem för ett samtal. Vi pratar om hur den sista tiden har varit, hur den 

närstående mår och vilket stöd som finnsrunt den närstående.  

Vi erbjuder ett nytt samtal ungefär 3 månader efter dödsfallet och pratar då även om tankar kring framtiden. 

Vi tar upp att sorgen kan se mycket olika ut men ändå har vissa gemensamma drag. Samtalet hålls av en 

sjuksköterska men vid behov kan även kurator delta. Ibland kvarstår medicinska frågor och då förmedlar vi 

kontakt med en läkare. Om behovet finns hänvisar vi till sorgegrupper eller individuella stödmöjligheter. 
 



Samtalsgrupp för 
föräldrar

Program och deltagare i samtalsgruppen våren 

2016 

Vi träffas sex onsdagar kl.17-19. 

 

13/4  Inledning och presentation 

20/4  Vad har blivit annorlunda? 

27/4  Mina känslor 

11/5  Vad lindrar/hjälper? 

18/5  Minnen av den som dött. 

25/5 Var får jag stöd? Avslutning 


