
 

 

 

Riktlinje e

 

”Många närstående till döende patienter har ofta en svår situation med 

utmattning, depression och vanmakt under patientens sjukdomstid och har ett behov av stöd 

efter patientens död. Det är därför vanligt, såväl internationellt som i Sverige, att närstående 

erbjuds efterlevandesamtal en tid efter dödsfallet. Detta är oc

definition, att palliativ vård inte slutar i och med dödsfallet, utan inbegriper visst fortsatt stöd 

till sörjande.  

Ett efterlevandesamtal innebär att personal från den enhet som vårdat patienten den sista 

tiden, tar kontakt med närmast närstående. Utformning och mål med efterlevandesamtal 

kan inom olika verksamheter variera från att vara helt fokuserade på hur den närstående har 

det, till att också inkludera utvärdering av den palliativa vård som patienten fått.

Den personal som tjänstgör i samband med dödsfallet informerar om att efterlevandesamtal 

är ett arbetssätt vid vårdenheten, vilket innebär att den närmast närstående kontaktas en tid 

efter dödsfallet och erbjuds ett samtal. Inbjudan bör göras i god tid före själva 

efterlevandesamtalet, så närstående hinner förbereda sig.” (Från Svenska Palliativ

 

När omsorgstagare/patient inom hemtjänst, särskilt boende eller hemsjukvård har avlidit bör 

patientansvarig sjuksköterska, kontaktperson

informera och erbjuda ett så kallat efterlevnadssamtal. Detta samtal kan vara ett fysiskt 

möte eller ett telefonsamtal. 

Samtalet bör genomföras 6 – 

kontaktperson eller annan person utsedd av 

för att erbjuda ett efterlevnadssamtal och eventuellt bestämma datum och tid för samtalet. 

Detta görs i god tid innan samtalet så att de närstående hinner förbereda sig. 

Har dödsfallet inträffat på ett särskilt

göras i samband med att lägenheten töms.

  

Riktlinje är beslutad i äldreomsorgens processgruppen styrning och ledning 
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Riktlinje efterlevandesamtal 

Många närstående till döende patienter har ofta en svår situation med bl.

utmattning, depression och vanmakt under patientens sjukdomstid och har ett behov av stöd 

efter patientens död. Det är därför vanligt, såväl internationellt som i Sverige, att närstående 

erbjuds efterlevandesamtal en tid efter dödsfallet. Detta är också i linje med WHO:s 

definition, att palliativ vård inte slutar i och med dödsfallet, utan inbegriper visst fortsatt stöd 

Ett efterlevandesamtal innebär att personal från den enhet som vårdat patienten den sista 

ast närstående. Utformning och mål med efterlevandesamtal 

kan inom olika verksamheter variera från att vara helt fokuserade på hur den närstående har 

det, till att också inkludera utvärdering av den palliativa vård som patienten fått.

stgör i samband med dödsfallet informerar om att efterlevandesamtal 

är ett arbetssätt vid vårdenheten, vilket innebär att den närmast närstående kontaktas en tid 

efter dödsfallet och erbjuds ett samtal. Inbjudan bör göras i god tid före själva 

samtalet, så närstående hinner förbereda sig.” (Från Svenska Palliativ

inom hemtjänst, särskilt boende eller hemsjukvård har avlidit bör 

patientansvarig sjuksköterska, kontaktperson eller annan person utsedd av verksam

ett så kallat efterlevnadssamtal. Detta samtal kan vara ett fysiskt 

 

8 veckor efter dödsfallet. Patientansvarig sjuksköterska, 

kontaktperson eller annan person utsedd av verksamheten ringer till anhörig

för att erbjuda ett efterlevnadssamtal och eventuellt bestämma datum och tid för samtalet. 

Detta görs i god tid innan samtalet så att de närstående hinner förbereda sig. 

Har dödsfallet inträffat på ett särskilt boende kan information och erbjudande 

göras i samband med att lägenheten töms.  
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fterlevandesamtal  

bl.a. oro, 

utmattning, depression och vanmakt under patientens sjukdomstid och har ett behov av stöd 

efter patientens död. Det är därför vanligt, såväl internationellt som i Sverige, att närstående 

kså i linje med WHO:s 

definition, att palliativ vård inte slutar i och med dödsfallet, utan inbegriper visst fortsatt stöd 

Ett efterlevandesamtal innebär att personal från den enhet som vårdat patienten den sista 

ast närstående. Utformning och mål med efterlevandesamtal 

kan inom olika verksamheter variera från att vara helt fokuserade på hur den närstående har 

det, till att också inkludera utvärdering av den palliativa vård som patienten fått. 

stgör i samband med dödsfallet informerar om att efterlevandesamtal 

är ett arbetssätt vid vårdenheten, vilket innebär att den närmast närstående kontaktas en tid 

efter dödsfallet och erbjuds ett samtal. Inbjudan bör göras i god tid före själva 

samtalet, så närstående hinner förbereda sig.” (Från Svenska Palliativ registret) 

inom hemtjänst, särskilt boende eller hemsjukvård har avlidit bör 

eller annan person utsedd av verksamheten, 

ett så kallat efterlevnadssamtal. Detta samtal kan vara ett fysiskt 

8 veckor efter dödsfallet. Patientansvarig sjuksköterska, 

ringer till anhörig/närstående, 

för att erbjuda ett efterlevnadssamtal och eventuellt bestämma datum och tid för samtalet. 

Detta görs i god tid innan samtalet så att de närstående hinner förbereda sig.  

erbjudande av samtal 



 

 

 

Efterlevandesamtal - PLAN

Den bortgångne  

Namn…………………………………………………………………………………………

Avliden den……………………… 

Diagnos:………………………………………………………………………........................

Närvarande vid dödsbädden………………………………………………………………….

 

Datum för erbjudande om samtal ……………….

Finns    anhöriga

Avböjt efterlevnadsssamtal    ja

Ansvarig ssk för samtalet………………………………….....................................................

Deltagande anhörig/anhöriga/god man………………………………………........................

Det övergripande syftet med samtalet är att anhöriga skall känna att de blir lyssnade på och att de kan få ett 

riktigt och bra avslut och gå vidare samt svar på eventuella frågor.

 

Önskas kontakt med läkare, diakon, präst etc.? 

Vem tar kontakt?..........................................

Övrigt eller anteckningar efter mötet:

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PLAN 

Namn…………………………………………………………………………………………

 Plats………………………………………

………………………………………………………………………........................

Närvarande vid dödsbädden………………………………………………………………….

Datum för erbjudande om samtal ………………. 

anhöriga   god man 

ja     nej  

………………………………….....................................................

Deltagande anhörig/anhöriga/god man………………………………………........................

Det övergripande syftet med samtalet är att anhöriga skall känna att de blir lyssnade på och att de kan få ett 

tigt och bra avslut och gå vidare samt svar på eventuella frågor. 

Önskas kontakt med läkare, diakon, präst etc.?     ja   nej 

Vem tar kontakt?.......................................... 

Övrigt eller anteckningar efter mötet: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Namn………………………………………………………………………………………… 

Plats……………………………………… 

………………………………………………………………………........................ 

Närvarande vid dödsbädden…………………………………………………………………. 

…………………………………..................................................... 

Deltagande anhörig/anhöriga/god man………………………………………........................ 

Det övergripande syftet med samtalet är att anhöriga skall känna att de blir lyssnade på och att de kan få ett 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

En bra inledning på samtalet kan vara……….

� Ringer jag på en lämplig tid eller vill du att jag återko

� Nu har det gått en tid sedan din närstående gick bort

har det och för att höra om du vill ha ett samtal med mig och ____________ (namn 

på ev. annan personal som deltar vid samtalet).

� Om positivt svar boka datum och tid för telefonsamtal alternativt 

 

Exempel på frågor att ställa vid ett efterlevnadssamtal

� Har begravningen varit och vill du berätta om den?

� Är det något speciellt som du har funderat över när det gäller 

din närstående?  

� Något som du har funderat över den sista tiden innan dödsfallet?

� Frågor kring omvårdnaden?

� Har du någon att prata med? 

kyrkan, kurator etc.) 

� Är det något som du tyc

� Önskemål om ytterligare uppföljning?
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En bra inledning på samtalet kan vara………. 

Ringer jag på en lämplig tid eller vill du att jag återkommer? 

sedan din närstående gick bort, så jag ringer för att höra hur du 

och för att höra om du vill ha ett samtal med mig och ____________ (namn 

på ev. annan personal som deltar vid samtalet). 

Om positivt svar boka datum och tid för telefonsamtal alternativt fysiskt

Exempel på frågor att ställa vid ett efterlevnadssamtal 

Har begravningen varit och vill du berätta om den? 

Är det något speciellt som du har funderat över när det gäller den tid som vi hjälpte 

Något som du har funderat över den sista tiden innan dödsfallet? 

Frågor kring omvårdnaden? 

Har du någon att prata med? (Ge förslag vid behov som anhörigstöd i stadsdelen, 

Är det något som du tycker att vi som personal skulle ha gjort annorlunda?

Önskemål om ytterligare uppföljning? 
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, så jag ringer för att höra hur du 

och för att höra om du vill ha ett samtal med mig och ____________ (namn 

fysiskt möte 

den tid som vi hjälpte 

 

(Ge förslag vid behov som anhörigstöd i stadsdelen, 

ker att vi som personal skulle ha gjort annorlunda? 


