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Vad behöver man som patient?

•Möta en professionell

•Trygghet och lugn

•Vårdplan/plan

•KASAM

•Hopp och tröst 



•Möta en professionell

•Trygghet och lugn







KASAM   
Känsla av sammanhang

•Begriplighet

•Hanterbarhet

•Mening



• Begriplighet och hanterbarhet

•Vårdplan

•Praktisk vägledning

•Se och ta in sin nya livssituation

•Uttrycka sorg och rädsla/oro



Sorgearbetet har fyra uppgifter

• Förstå det som har hänt

• Känna sorgens alla känslor

”Den nödvändiga smärtan”

Mål: tillåta känslor och tankar att få komma fram

• Lära sig nya saker – förändra sin livssituation

• Vända sig mot framtiden och återinvestera sin livsenergi



• Mening

•Stärka den existentiella hälsan -

förmågan att tro på och ta vara på livet

•Bekräfta ”det existentiella grundsystemet”

•Helhetssyn: fysiska, psykiska, sociala ,
existentiella och andliga behov

•Ta emot livsberättelsen här och nu



Att ta emot livsberättelsen

• Allt från några meningar till flera samtal

• Ta in en smärtsam verklighet tar tid. Arbeta in den i sin 
livshistoria.

• Summera och knyta ihop sitt liv

• Viktigt, tacksam över, smärta, skuld, sorg, ”heliga stunder” 
m.m.

• Att försona sig med det liv som man har levt

• Att ta avsked av livet, sina nära, allt.

• Pendelrörelse mellan att leva och att vara inför sin död



Öppna frågor

•Var har du din tillit? Vad skapar tillit?

•Hur ser din livssyn ut? 

Har du en tro och vad betyder den för dig?

•Vad är viktigast för dig (den tid du har kvar)?

•Vad är du rädd/orolig för?

•Vad är svårast för dig i den här situationen?



Tröst uppstår

Tröst- Den som                   Tröst- Den som                 Tröst -

färdig förmedlar            ande är                       färdig

tröst                          dialog i behov 

av tröst

K     o       m      m u      n     i     o     n

Från: Kapitlet om tröst i ”Omvårdnadens grunder – perspektiv och förhållningssätt”

”Tröstmodellen”, Astrid Norberg m.fl.



Om tröst och att vara tröstfärdig

• Vi kan inte i förväg bestämma att vi ska ge den andre tröst 

men vi kan ha tillit till att tröst uppstår då tiden är mogen för det. 

• Om ett äkta möte kommer till stånd sker ett delande på ett djupt 

mellanmänskligt plan, s.k. ”kommunion”.

• Det innebär att båda parter kan komma i kontakt med 
upplevelser av godhet, skönhet, liv, ljus, kärlek och helighet och 
att grundtryggheten återskapas.



Sjukhuskyrkans själavårdare har

•Kunskap och erfarenhet att möta människor i 
olika livssituationer

•Särskild kompetens för existentiella och andliga 
behov

•Tystnadsplikt och för inga journaler



Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans symbol är  en 
blomma innesluten i ett kors.

Blomman växer som ett skott på 
en avbruten stam  och vill vara 
en symbol för liv och kraft, för 
tron och uppståndelsen.

Ur det brustna , ur det avbrutna 
kan något nytt växa fram.


