
Existentiella samtal



Vad innebär existentiella frågor?  

Ett besked om svår sjukdom skapar ofta i något skede existentiell ångest. Livets, själva 
existensens grundvalar skakas. Det handlar om liv och död. Drabbar alla människor 
oavsett livsåskådning. Ändå måste jag alla hitta mina svar 

• Varför just jag ? 
• Måste jag skiljas från mina nära? 
• Var finns rättvisan ? 
• Vad händer sen ? 
• Tänk om jag gått tidigare..? 
• hur ska det gå för barnen?
• Var detta allt? 
• Vad är meningen med det här? 

Alla i omgivningen påverkas



De existentiella frågorna  hamnar i  ert, 
vårdens, knä… 

• Oftast korta, inte alltid planerade, sällan med 
tidsgränser 

• Alla vill inte samtala – och inte just  med mig 



Man dör nog lite som man levat, är jag van vid 
att prata och sätta ord på mina tankar så pratar 
jag nog in i det sista, har jag varit tystlåten hela 
livet så är jag nog tyst in i det sista också.



• Vara lyhörd för hur den sjuke vill ha det, Lyssna 
aktivt utan att släta över eller komma med 
lösningar.  

• Patienten har ofta sina egna svar – Bekräfta dem. 
Man följer oftast sina egna råd bäst. 

• Alla vill inte prata om döden med tydliga ord, 
men kan prata länge om hur man vill ha det med 
rosorna eller hunden. 

• Handlar ofta om att bekräfta sorgen, låta den 
sjuke sörja det hon ska förlora, inte komma med 
några trösteord utan bara finnas där just då. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
ofta samtal efteråt om pat sagt något om sin begravning. Fokus bör ligga på att lyssna på pat och deras närstående Man får aldrig bryta sig in i någon annan inre, berätta är inte ett hotfullt ord, men alla människor vill inte att man närmar sig. Alla vill inte prata och det är väl tur det, många klarar sig på egen hand. Mannen med hundarna



• Vår uppgift är att möta människan där den är, närvaron är viktigast, att våga stanna också när det 
blir obekvämt. Oftast finns inget bra att säga och då behöver man inte heller säga så mycket. Men 
vår närvaro kan minska stressen och oron.

• Vikten av att lyssna och lyssna mellan raderna - handlar om att ställa de rätta frågorna, inte att ha 
alla svar. Fråga varsamt om känslor  - var observant om patienten inte vill prata. 

• Undvik fraser som ”jag förstår hur du har det”  

• Att våga vara också i tystnaden

• Normalisera

• Sjukdomen kan vi inte bota men vi kan reda ut andra områden i livet som gör att tillvaron 
underlättas.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi måste inte ha alla filosofiska kloka svar, ofta handlar det om att lyssna, en del har egna strategier för att hantera ångesten och det är jättebra. Men vissa har svårt att komma vidare och fastnar i ångesten och rädslan. Då får vi kanske hjälpa dom sätta ord på vad det är som väcker ångesten. Förnekande av den gör bara att den växer. När man drabbas av obotlig sjukdom inser man att sjukdomen är ett hot mot ens existens. Man inser att man trots allt är dödlig och att livet bara varar under en begränsad tid. Innerst inne vet vi alla om detta men nu blir det plötsligt att det gäller just mig och just nu. Detta väcker ofta tankar om mening och skuld men också funderingar på vilken tid man har på sig hur det blir i slutet och därefter. Gemensamt för alla dessa frågor är att de inte har något definitivt svar.



Vill du prata med någon?
• Alltid erbjuda samtal med kurator, präst eller diakon
• Prästen inte indragen i familjens relationer och vården.
• Ibland söker man försoning, med livet, relationer, Gud
• För en del är det lättare att prata om praktiska saker, 

(rosor, testamenten, begravning) som ett sätt att våga 
närma sig andra frågor.

• En del behöver få ha ett eget rum, prata med någon 
utomstående, vara arga eller ledsna, vara sig själva 
med alla tankar utan att behöva skydda sina närmaste 
eller behöva ta ansvar för deras reaktioner.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ibland vill någon prata om sin begravning som mynnar ut i flera samtal. ett behov att få berätta om sitt liv, sammanfatta lite, sådant man gjort eller inte gjort, rädsla inför döden, ångest inför att lämna livet. tillsammans kan man hitta bilder och ord för det man inte riktigt kan ge uttryck för.



Varför just jag….????

• Ibland ställs frågan om varför just jag…… ligger 
nära tanken om skuld och att sjukdomen är 
någon form av straff, så kan känslor av skam 
infinna sig och lägga hinder i vägen för att våga 
sätta ord på sina tankar. 
Prästen har total tystnadsplikt och det kan göra 
att man kan våga sätta ord också på det man
knappt vågar tänka på men som ändå ligger där
och gnager. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
en annan människas livsångest kan väcka vår egen ångest och då väjer vi kanske, men vågar vi stanna kvar kan vi också växa som människor



Jag vet inte riktigt vad jag ska/vill prata 
om…

Hur har du det?
Vi behöver inte gräva i deras tankar om döden. 
Men vi kan fråga är det något du funderar på, 
kan vi hjälpa dig med något?

Meningen
Döden
Ensamheten

Presentatör
Presentationsanteckningar
En del människor tycker inte om att prata och andra tycker om det.�oftast börjar man prata om sjukdomen eller något praktiskt. Ofta märker man sen själv att det är ksönt att berätta. Det kan handla om att vli medveten om tankarna, få kontroll och att ringa in sina problem. Det svåra är att möta en människa där hon är (Kirkegaard)



Lägga sitt livspussel

• När framtiden försvinner finns inte längre 
chansen till justeringar. 
Har jag gjort skillnad för någon? 
Vad var mitt liv värt? 
Vad har det haft för mening? 



Det går inte att skydda 
mot det onda, men det 

går att ge skydd i det 
onda 



Att släppa taget…..

…..när den sjuke drar sig tillbaka från sin 
omvärld och börjar dö, man slutar intressera sig 
för sin omvärld, perifera relationer avslutas, och 
även nära relationer, man gör sig redo att bryta 
upp….

Presentatör
Presentationsanteckningar
visst kan det vara bra om anhöriga är närvarande, men inte alltid nödvändigt eller självklart. Ibland, när anhöriga inte vill eller kan släppa taget kan den döende till och med vilja undvika att vara i samma rum. Kan vara bra ata upp med anhöriga innan slutet närmar sig.



• Både under livets slutskede och när patienten ska 
tas om hand efter dödsfallet kan det komma 
frågor på grund av religiösa och kulturella 
olikheter. Var alltid uppmärksam på patientens 
och de närståendes önskemål. 

• Förmedla kontakt.
• Det finns skrifter som beskriver olika religioners 

viktigaste ritualer och seder under döendet och 
vid omhändertagandet av den döda kroppen. 



Från det vi föds tills vi dör är vi beroende av människor i 
vår omgivning, och under livet kommer vi att både ge 

och ta emot omsorg. Det tillhör de
mänskliga livsvillkoren.

Så…… Våga fråga!!
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