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Inledning  

Följande vårdutvecklingsprojekt genomfördes på en palliativ vårdavdelning söder om 

Stockholm, avdelningen har 16 stycken vårdplatser med möjlighet för närstående att sova 

över. I verksamheten finns tillgång till dietist, arbetsterapeut, kurator, präst, och sjukgymnast, 

vilka bildar ett palliativt multidisciplinärt team tillsammans med avdelningens överläkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor. 

Under livet utgör familj, närstående och mänskliga relationer en stor del av människans 

skyddsnät och när människan är döende berörs såväl den egna som den gemensamma 

livsvärlden. Omställningar i relationer kring en människa med svår obotlig sjukdom kräver 

ofta extra stöd och vägledning, omsorgen kring närstående blir ofta en väsentlig del av 

vården. Som sjuksköterska på en palliativ avdelning, har situationer uppstått där närståendes 

behov inte noterats. Otydliga rutiner kring sjuksköterskans ansvarsroll gällande närstående har 

ibland inneburit missförstånd, vilket bidragit till onödigt vårdlidande för såväl närstående som 

patienter. För att främja såväl patientens som närståendes känsla av trygghet och 

välbefinnande bör sjuksköterskans roll i palliativ vård innefatta kunskap kring närståendes 

behov för att på så sätt understödja patientens nära relationer. 

Bakgrund 

Konfrontation med obotlig sjukdom och förväntad död medför alltid någon form av 

krisreaktion hos både den som insjuknat och de som står nära den drabbade (Kallenberg & 

Ternestedt, 2005), vilket kan bero på att känslor och vardagsrutiner har ändrats och 

omvärderats (Pettersson, Berndtsson, Appelros & Ahlström, 2005). Anhöriga uttrycker ofta 

ett stort behov av att kunna dela den känslomässiga processen med vårdpersonalen 

(Andershed, 2006; Whitaker, 2009) och studier visar att socialt stöd har en positiv inverkan på 

både sorgearbete och förlust (Whitaker, 2009). Närstående till en döende i familjen beskriver 

ofta situationen som dubbel, upplevelsen är att skifta mellan att vara vårdare och samtidigt 

själv vara i behov av omsorg (Socialstyrelsen, 2004; Widell, 2003), ibland beskrivs ångesten 

vara svårare för anhöriga än för patienten själv (Strang, 2007). Att vara närstående till en 

människa som förväntas dö av sin cancersjukdom beskrivs ofta som en tillvaro i kris, som att 

befinna sig i en chock- och reaktionsfas samtidigt (Cullberg, 2006), vilket engagerar hela 

individens existens (Ehnfors et al., 2004). Kristillståndet medför känslor av vanmakt 

(Socialstyrelsen, 2006; Cramer, 2010) och dåligt samvete, ofta leder känslostormarna till svår 
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ångest och osäkerhetskänslor (Cramer, 2010), men även frustration och ilska. För att 

människan ska kunna uthärda krissituationer och förhålla sig till döden uppstår ibland olika 

copingstrategier (Sand, 2002). 

Närstående uttrycker ofta betydelsen av vårdpersonalens tillgänglighet, attityd, kontinuitet och 

kompetens, och poängterar samtidigt dessa som särskilt värdefulla faktorer (Milberg, Strang, 

Carlsson & Börjesson, 2003). Duke och Bailey (2008) och Pakarinen (1999) framhåller vikten 

av vårdpersonalens förmåga och ork att lyssna till närståendes erfarenheter av situationen, 

vilket bekräftar vikten av sjuksköterskans kompentens och ansvar för närståendes behov. 

Sjuksköterskans kommunikativa förmåga innebär att beakta samt tillvarata befintlig kunskap 

och upplevda erfarenheter hos närstående och patienter (Socialstyrelsen, 2005), detta styrks 

även av SOU (2000:6) som menar att syftet med kommunikation och relation är att förbättra 

livskvaliteten för patienten och anhöriga. 

Närstående i palliativ vård bör uppmärksammas (WHO, 2010), alltför ofta saknas ömsesidig 

kommunikation med vårdpersonal (Whitaker, 2007). De som står patienten närmast bör få 

känna delaktighet, ses som egna individer och deras sårbarhet samt eventuella behov av stöd 

måste observeras, även om det innebär remisser till andra vårdgivare (Faulkner & Maguire, 

1999). Sjuksköterskan ska kunna erbjuda omsorg till närstående (ICN, 2005; SOU, 2000:6; 

WHO, 2010) samt framhålla tvärprofessionernas tillgänglighet till såväl patienten som deras 

närstående, ett multidisciplinärt samarbete är en av hörnstenarna i palliativ vård (WHO, 

2010). Dessutom bör sjuksköterskan inneha en förmåga att separera anhörigas behov från 

patientens för att bedömningen av behoven ska bli adekvata (Whitaker, 2009). 

Uppmärksammas närståendes behov möjliggörs en god vårdrelation, följaktligen blir 

dödsprocessen värdig för samtliga inblandade och vårdsituationen kan förankras i såväl 

vårdvetenskap som i palliativ vårdfilosofi.  

Problemområde 

Möte med anhöriga kan ibland bli komplext och tidskrävande, det kan även finnas osäkerhet 

kring hur långt sjuksköterskans ansvarsområde sträcker sig gällande närståendes behov av 

stöd. För att underlätta sjuksköterskans vardagliga arbete med närstående anses det 

ändamålsenligt att se över familjebilden, sociala relationer och tidigare erfarenheter. 

Dessutom kan verksamhetens krav på god vårdkvalitet säkerhetsställas genom att svara upp 

till närståendes behov. Således är avsikten att införa ett närståendeprojekt med ett 
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tvärprofessionellt team som kan underlätta familjesituationen såväl under sjukdomstiden som 

efter dödsfallet.  

Syfte 

Att införa rutiner och kvalitetsindikatorer för närstående - närståendesamtal, 

sårbarhetsbedömning och efterlevandesamtal, med syfte att fånga upp de närstående som är i 

behov av stöd, men inte uppmärksammats av andra vårdgivare. 

Resultat 

I resultatet beskrivs kortfattat om proceduren av vårdutvecklingsprojektet, det vill säga en 

sammanfattning av införande, vidare beskrivs utvärdering av interventionen. 

Tillvägagångssätt 

För att sörja för närståendes behov av stöd var avsikten att införa nya gemensamma riktlinjer 

för närstående på avdelningen. En arbetsgrupp med två sjuksköterskor, en läkare, en kurator 

samt en undersköterska träffades för att konstruera de nya riktlinjerna. För att kunna 

identifiera närståendes behov utformades en kvalitetsindikator för närståendes sårbarhet, en 

”checklista” för närståendes behov av stöd, med avsikt att underlätta familjesituationen under 

och efter vårdtiden. Ett annat led för att möjliggöra riskbedömning av närstående var att införa 

ankomstsamtal gemensamt med sjuksköterska och läkare, för att på sätt garantera att familj, 

närstående, patient och vårdpersonal erhåller samma information. Utformning av rutiner kring 

närstående ledde till fyra nya punkter vid inskrivning av ny patient. Först hålls ett 

ankomstsamtal tillsammans med både sjuksköterska och läkare, sen bjuder sjuksköterskor in 

till närståendesamtal inom sju dagar (se bilaga 1) därefter fylls en sårbarhetsbedömning i (se 

bilaga 2) samt att närstående efter dödsfall erbjuds efterlevandesamtal.  

Projektplanen med interventionen presenterades för ledningsgruppen, där den också senare 

godkändes. Presentation av projektet till medarbetare har skett i omgångar, först presenterades 

interventionen på ett APT - möte sedan sattes powerpointbilder ihop och visades på 

kommande planeringsdagar. Vårdutvecklingsprojektet för närstående infördes under hösten 

2012 och pågår fortfarande. Under tidens gång har delar av gruppen hoppat av, vilket har 

berott på tidsbrist, ointresse samt byte av arbetsplats och arbetsuppgifter. Idag är det två 

sjuksköterskor som håller i närståendes behov av stöd på arbetsplatsen.  
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Utvärdering 

För att utvärdera interventionen förvarades, efter dödsfallet, blanketterna gällande närståendes 

behov av stöd i en pärm på sjuksköterskeexpeditionen. Var tredje månad samlade den 

samordnande sjuksköterskan in blanketterna i pärmen och ringde de närstående som fanns 

angivna på blanketten. Blanketterna arkiverades sedan med kommentarer inlåsta i ett skåp för 

att kunna utvärderas och analyseras efter sex månader.  

Mellan juli och december hade avdelningen sammanlagt 107 inskrivna patienter av dessa 

fanns 105 blanketter av närståendes behov av stöd. Av dessa uppmärksammades tre 

närstående som var i behov av utökat stöd varpå kontakt med kurator samordnades, en utav 

dessa remitterades vidare. För att föra statistik skrev sjuksköterskor i en loggbok när de 

erbjudit närståendesamtal, deltagit i ankomst respektive närståendesamtal samt en notering 

om när närståendesamtal avböjts. En sjuksköterska gick igenom journaler för att garantera 

antalet patienter under perioden samt att samtalen genomförts. Samtliga patienter hade ett 

ankomstsamtal, de flesta utfördes av endast läkare. Utförda närståendesamtal var totalt 92, av 

dessa genomfördes endast 14 gemensamt läkare och sjuksköterska. Fem närstående avböjer 

närståendesamtal, de ansåg sig ha tillräckligt med information om rådande situation (se tabell 

1). 

Tabell 1.  Översikt av antal inskrivna patienter, ankomstsamtal, blanketter- behov av stöd samt 
närståendesamtal. 

 

 

 

 

Utvärdering av frekvensen av efterlevandesamtal sammanställdes andra veckan i januari 2013 

(se tabell 2). Samtliga blanketter mellan juli till december granskades av de sjuksköterskor 

som ansvarar för närstående på avdelningen. Av de 105 blanketter som fanns arkiverade var 

11 närstående ej aktuella att ringa på grund av att utskrivningsorsaken ej var dödsfall. Flertalet 

närstående avböjer efterlevandesamtal, några har samtalsstöd med annan vårdgivare och några 

säger sig ta kontakt vid behov. Endast sju närstående önskar och genomför 

n=107 Genomförda Med läk Med ssk 

& läk 

Avböjer Uppgifter 

saknas 

Ankomstsamtal n=107 n=84 n=23 n=0 n=0 

Blanketter- behov av stöd  n=105    n=2 

Närståendesamtal n= 92 n=69 n=14 n=5 n=4 
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efterlevandesamtal, samtliga av dessa med läkare och sjuksköterska. Tre stycken av de 

uppringda svarade inte i telefon, uppringning skedde vid två separata tillfällen. 

 

Tabell 2.  Översikt av antal blanketter, genomförda efterlevandesamtal och med vilka i vårdteamet samt behov 

av kontakt eller egna kontakter 

n=105 Ej 
aktuella/ 
utskrivna 
hem/ till 
annan 
vårdenhet  

Genom-
förda 

Med 
läk 

Med 
ssk 
& 
läk 

Avböjer Har 
annan 
kontakt 

Kon-
taktar 
själv 
v.b. 

Kontakt 
med 
kurator 
på avd. 

Svarar 
ej 

Efterlevande-

samtal 

n=11 n=7 n=0 n=7 n=47 n=16 n=14 n=7 n=3 

 

Sammanfattad utvärdering 

Enligt sammanställningen tycks det svårt att få läkare och sjuksköterskor att samarbeta vid 

inskrivning och efterföljande ankomstsamtal, de flesta samtal sker enbart med läkare. Rutiner 

om införandet av blankett gällande närståendestöd anses väl förankrat då endast två patienter 

saknade blanketten. Behovet av särskilt, utökat multiprofessionellt närståendestöd visade sig 

inte vara stort. Ofta fanns redan psykosociala kontakter med de närstående som hade behov 

innan vårdtiden på avdelningen.  

Diskussion 

Att förbättra livskvalitet och lindra lidandet är den palliativa vårdens hörnstenar (Brülde, 

2003) som även innefattar närståendes behov av omsorg. Det främsta syftet med införandet av 

vårdutvecklingsprojektet var att erbjuda närstående samtal och ge utökat stöd till de som 

uttrycker behov av det, syftet anses till viss del uppfyllt. Däremot är det tveksamt om alla 

närstående som haft eller har behov av utökat stöd har uppmärksammats. Främst på grund av 

att det är sjuksköterskan som fyller i blanketten, en annan aspekt är om närstående känner 

tillräckligt med förtroende för att våga berätta om deras sårbarhet.  

Ankomstsamtal med sjuksköterska och läkare har inte kunnat uppfyllas i tillräckligt hög grad 

vilket kan bero på hög arbetsbelastning, svårigheter att avsätta tid tillsammans eller brist på 

dialog under arbetet. Kommunikation är kärnan för palliativ kompetens (Milberg, 2005) det 

gäller både i arbetsgruppen och i vårdrelationen. När teamarbetet inte fungerar på ett 
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tillfredställande sätt ökar arbetsbelastningen ytterligare för den enskilda sjuksköterskan och 

försvårar möjligheterna att vara tillgänglig för närstående.  

Inbjudan till närståendesamtal inom sju dagar har fungerat bra, utarbetade rutiner kring hur 

närståendesamtal dokumenteras tydliggör att närstående inbjudits. Ett problem med 

närståendesamtalen är att de i de flesta fall fungerat som läkarsamtal, ofta uppfattas 

närstående vara i mer behov av information kring det medicinska än det psykosociala stödet. 

Således fyller inte närståendesamtalen det förväntade syftet, att ge stöd, skapa tillit, genom en 

ömsesidig vårdrelation samt fungera som en kvalitetsindikator för eventuella behov av stöd 

hos närstående. I de fall sjuksköterskan varit delaktig i närståendesamtalet har diskussionerna 

kring det sociala haft en stor roll, familjens tillgång till stöd, samt tidigare vårderfarenheter 

och behov av fortsatt stöd är ämnen som berörts. Jeffrey (2003) poängterar vikten av att 

kunna bedöma familjerelationer och problem eftersom familjesituationen visar sig påverka 

dödsprocessen. Det finns flera strukturerade familjebedömningar som sjuksköterskan kan 

genomföra, bland annat genogram och Calgary-modellen. Familjens delaktighet i vården har 

med tiden ökat, nya begrepp som ”familjefokuserad vård ” eller ”familjevård” används allt 

oftare i vårdsammanhang (Wright & Leahey, 1998), särskilt inom palliativ vård. 

Sjuksköterskans förmåga att ta till vara på familjens och närståendes resurser samt bedöma 

deras behov blir således en del av den individuella patientvården.  

Närstående till en svårt sjuk och döende patient tillbringar ofta mycket tid på avdelningen och 

under vårdtiden kan behovet av deras stöd variera, det innebär att sjuksköterskan kontinuerligt 

bedömer vart insatserna ska riktas. Sjuksköterskans bör kunna anpassa stödet individuellt och 

ha förmåga att variera stödet utefter behov (Ekwall, 2010). Detta styrks av ICN (2005) som 

menar att sjuksköterskan har en ledande roll i teamarbetet i omvårdnaden och som först 

uppmärksammar olika behov kring patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd samt 

är medveten om att alltför personliga vårdrelationer kan påverka närståendes förmåga att 

uttrycka sitt behov av stöd. Enligt Milberg (2005) finns det frågeställningar som kan 

underlätta bedömningen av behovet av stöd, bland annat kommunikationen mellan närstående 

patient, socialt nätverk och rollfördelningar inom familjen. Dessa frågor uppmärksammas till 

viss del genom blanketten ”närståendes behov av stöd”, dock ifylls inte blanketten om inte 

närstående särskilt poängterar dessa som problem. Det styrker problemet med tillförlitlighet 

gällande blanketten. För att underlätta identifiering av närståendes behov kan det vara 
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lämpligt att utveckla blanketten för närståendes behov av stöd. Ett sätt är att vidareutveckla 

blanketten till ett självskattningsformulär som förslagsvis lämnas vid närståendesamtalet. 

Utvärderingen av närståendes behov av stöd resulterade i att tre närstående, som inte erbjudits 

hjälp tidigare, kunde uppmärksammas. En utav dessa remitterades dessutom till annan 

vårdgivare som kunde se till att de utökade behoven tillfredsställdes. Trots sjukvårdens krav 

att stötta familjer finns det således närstående som fortfarande kan bli utan stöd och resurser. 

Behovet av olika kvalitetsindikatorer för närstående anses följaktligen vara relevant. Ett 

problem i verksamheten, som också styrks av Carlsson (2007), är att närstående 

bortprioriteras vid hög arbetsbelastning och ökad arbetsbörda är en vanlig tillvaro på många 

vårdavdelningar. Dock är vinsten av att tillfredsställa närståendes behov av stöd ur ett längre 

perspektiv så pass stor att det borde vara obligatoriskt att sjuksköterskor tar hänsyn till samt 

innehar kunskap att bedöma närståendes behov.  

Resultatet var förväntat då avsikten med denna kvalitetsförbättring var att försäkra oss om 

samt möjliggöra för att de närstående som inte uppmärksammats, men har behov av stöd, kan 

fångas upp och få det stöd som är önskvärt. Trots att mer än hälften av närstående på olika sätt 

avböjer efterlevandesamtal är det ett sätt att respektera och bekräfta den enskilda sorgen. 

Samtal med vårdpersonal efter dödsfallet visar sig främja sorgearbetet och kontakten upphör 

inte alltför abrupt, något som stöds av Carlsson (2007) som framhäver att flera närstående 

uttrycker att vårdkontakten successivt bör avslutas. Dock uppstår ofta ansvarsproblemetik 

gällande närstående eftersom inte patienten längre är inskriven i verksamheten. För att 

underlätta arbetet med närstående är det önskvärt med tydliga rutiner där samtliga 

medarbetare medverkar till följsamhet med motivet att alla närstående ska erbjudas samma 

stöd. 

Fortsatt vidareutveckling av projektet 

Sjuksköterskans drivkraft ”att hjälpa” kan ibland få oönskade effekter, välviljan kan ibland 

leda till överarbete med missriktade insatser. Även om forskning visar att stöd efterfrågas 

(Carlsson, 2007), är behoven individuella och kan komma att förändras över tid. Det finns 

flera andra sätt stödja närstående, studier visar att närståendegrupper uppskattas och verkar 

stödjande (Henriksson & Andershed, 2007; Milberg, 2005). Dock har vårdtiden på 

avdelningen ansetts för kort för att kunna starta gruppträffar med föredrag om olika 

temaområden. Den genomsnittliga vistelsen på avdelningen är 14 dagar. Det kan således bli 
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svårt att upprätthålla rimlig kontinuitet av deltagare i en anhöriggrupp på avdelningen. Tanken 

var att utforska detta, dock har verksamheten vid årsskiftet ingått i en stor studie och 

ledningen beviljade inte projektet.  

Fortsatt utveckling av rutiner gällande ankomstsamtal, närståendesamtal och 

efterlevandesamtal behövs, nu fyller sjuksköterskor i blanketten gällande närståendestöd som 

uppdateras och senare utvärderas på de sociala ronderna. Fortsatta funderingar kring 

blanketten av närståendes sårbarhet och behov av stöd pågår, den ständiga frågan är om den 

fyller sin funktion, kan den anses som tillräcklig eller ens lämplig? Skulle en ny blankett som 

närstående själva kan skatta underlätta, bli mer användarvänlig och således tillförlitlig? Andra 

problematiska diskussioner uppkommer också kring rutiner gällande hur journalföring av 

närstående kan hanteras, nu används i vissa fall sökord som ”sociala relationer” eller 

”närstående” för att journalföra de behov och vidare kontakter som samordnas åt närstående. 

Men oftast sker kontakter utan dokumentation, eftersom det anses alltför komplext att 

journalföra närstående. 

Ännu ett led i att kunna identifiera och tillfredsställa närståendes behov har lett till ett 

nystartat projekt på avdelningen. Projektet har arbetsnamnet ”närståendefika” och innebär 

spontana öppna grupper för närstående. Syftet är att närstående gemensam med personal kan 

ha en fikastund tillsammans, kaffe med kaka eller hembakat bröd iordningsställs på fredagar i 

ett utav patientköken. Projektet startades av två sjuksköterskor som ansvarar för närstående, 

nu har även två frivilliga undersköterskor inkluderats i projektet. Avsikten med 

”närståendefika” är främst att uppmärksamma närstående men förhoppningen är också att 

stödjande samtal mellan närstående kan uppstå spontant.  

Konklusion 

Palliativ vård innefattar till stor del omsorg av närstående till den döende patienten. Det finns 

flera sätt att uppmärksamma deras behov av stöd. I en alltmer arbetsbelastad och kravfylld 

vårdmiljö behövs nya metoder som säkerhetsställer att närstående får det stöd som behövs. 

Frågan är på vilka sätt sjuksköterskan kan, bör och ska engagera sig i närståendes behov i en 

redan ansatt arbetssituation. Ytterligare forskning och vårdutvecklingsprojekt behövs för att 

hitta metoder som enkelt och effektivt bedömer närståendes behov av riktat och utökat stöd. 
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Bilaga 1 

 
 

Inbjudan t i l l  Närståendesamtal 

Vi erbjuder i början av vårdtiden in till ett närståendesamtal gemensamt 
med läkare och sjuksköterska. Enligt vår erfarenhet kan det finnas behov 
av eller önskemål om samtal både med och utan patienten närvarande.  

Samtalen ger oss möjlighet att kunna förstå vilka behov och 
förväntningar som finns för att möjliggöra ett gemensamt mål av 
vårdtiden. Fundera gärna över om det finns några särskilda frågor du 
önskar diskutera, vid önskemål kan även fler från vårdteamet närvara. 

Samtalet beräknas ta ca 45 min. 

Ämnen som kan tas upp under samtalet:  

* Palliativ vårdfilosofi 
* Funderingar kring sjukdomen, behandling samt symtomlindring 
* Livskvalitet och välbefinnande 
* Socialt nätverk, behov av närståendestöd 
* Förväntningar, behov och önskemål 
 
Välkommen! 
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Bilaga 2 
 
Patient: 
 
Personnummer: 
 
Rumsnummer: 
 
Ankomst: 
 
Utskriven: 

 
Kontakter efter dödsfall 

 
Närstående:  
Relation:  
Telefonnummer: 
Närstående:  
Relation:  
Telefonnummer: 
 

U
nd

er
 v

år
dt

id
en

  

Ef
te

r v
år

dt
id

en
    

 
Kommentarer, datum och signatur 

     

q  1 Barn och unga vuxna Ålder:_______________________ 
________________________ 

    ________________________ 
q q 2 Konflikter och kommunikationsproblem ________________________ 

________________________ 
    ________________________ 
q q 3 Socialt nätverk ________________________ 
    ________________________ 
q q 4 Förtroende för sjukvården (nu och tidigare) ________________________ 
    ________________________ 
q q 5 Information om sjukdom och prognos ________________________ 

________________________ 
    ________________________ 
q q 6 Andra svåra livshändelser eller kraftig 

krisreaktion 
________________________ 
________________________ 

    ________________________ 
 q 7 Döendet och dödsögonblicket ________________________ 

________________________ 
    ________________________ 

Sjuksköterska:  Kurator:  
Telefonkontakt q Närstående har externt stöd (kurator, psykolog) q 
Vykort q Närstående har avböjt erbjuden kontakt q 
Bokat samtal q Närstående har kontakt med kurator internt q 
Avböjer samtal q Närstående hör av sig v. b. kontakt erbjuden q 
Team tar samtal q   
Önskar läkarkontakt q   
  Signatur:_______________________________  
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1.  Närstående är barn eller syskon, yngre än cirka 30 år, till patienten.  
Kan under särskilda omständigheter inkludera barnbarn (t ex om patienten är den 
vuxna som tagit föräldraansvar för barnet/barnen under deras uppväxt) 

 
2.  Det finns konflikter eller kommunikationsproblem som påverkar vården. 
  
3.  Familjen/de närståendes upplevelse av att det sociala nätverket är otillräckligt. 
  
4.  Familjen/de närstående upplever inte att patienten får god vård, att symtomlindringen 

är otillräcklig för att lindra patientens lidande (smärta, sorg, ångest). Kan även avse 
avsaknad av förtroende för tidigare sjukvård (inklusive diagnosmissar, kurativ 
behandling). 

  
5.  Familjen/de närstående har fått information och svar på frågor om sjukdomens allvar 

och prognos och har tagit det till sig. Observera att det är en rättighet att få ärlig 
information likaväl som att få hålla den ifrån sig. Bör balanseras mot patientens 
rättighet att få bli bemött som en levande människa inklusive att göra planer för 
framtiden, något som är en fråga om hopp och ett sundhetstecken, även om det 
objektivt kan vara orealistiskt.  

  
6. Det finns andra omständigheter och livshändelser som ökar belastningen på familj/de 

närstående (t ex separationer, annan svår sjuklighet eller dödsfall i familjen, missbruk, 
fängelsestraff, arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, erfarenhet av krig, tortyr). 
Alternativt om någon i familjen/närstående får en allvarlig krisreaktion (utöver uttryck 
för normal sorg). 

  
7. Familjen/de närstående uttrycker stor förtvivlan kring döendet eller dödsfallet 

(exempelvis om det var långsamt och utdraget, överrumplande snabbt eller hade 
traumatiska inslag) och att detta kommer att påverka dem långsiktigt. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilaga 3 
    


