
 EFTERLEVANDESAMTAL 
Exempel på genomförande 

Beskriv syftet, innehåll, vilka som är med och tid till 

förfogande.  

NU – DÅ – FRAMTID  

kan vara en struktur för samtalet. 

 NU - Att fråga hur de har det nu och hur det går 

för dem. 

 DÅ - Gå tillbaka till tiden när patienten kom till 

enheten, under vårdtiden, sjukdomens förlopp, 

när patienten dog och tiden därefter. 

 FRAMTID - Hur ska de gå vidare – vad finns det 

för stöd för dem.  

Vid frågor som inte kan besvaras av dem som är med 

i samtalet, hänvisa till annan kontakt. Det kan vara 

medicinska frågor som inte kan besvaras av egna 

enheten. När det gäller graden av existentiella frågor 

och om sorgeprocessens känns tung, kan man  

hänvisa till stöd av kompetent profession.  

Som avslutning, sammanfatta vad som tagits upp i  

samtalet. Om det finns möjlighet för de närstående 

att återkomma, berätta hur den kontakten kan ske. 

Om inte den möjligheten finns så säg att nu tar vi 

adjö och skicka med en förhoppning att de ska gå bra 

för dem framöver.  
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EFTERLEVANDESAMTAL 

Tips på frågor 

 

 Hur har du/ni det nu?  

 Hur har det varit sedan XX dog?  

 XX kom till oss för att få vård för xxxxxx.  
Hur tänkte du/ni när hen blev inlagd här?  

 Vad hade du/ni fått veta om sjukdomen/ 
anledningen till att hen kom till vår enhet?  

 När förstod/fick du/ni veta att sjukdomen  
skulle leda till döden?  

 Vad tänker du/ni om tiden hen vårdades här?  

 Är det något som är oklart om vården här?  

 Är det något annat du/ni funderar på?  

 Har du/ni några mer frågor kring detta?  

 Hur går du/ni vidare nu?  

 Finns det något stöd omkring dig/er?  
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