
V
i har till uppgift att bedöma 

om den palliativa vården är 

inriktad på bästa sätt avse-

ende patienters och närstå-

endes välbefinnande och livskvalitet. 

Men existentiella samtal berör oss på 

djupet och därför kan samtal om livet, 

döendet och döden upplevas som svåra. 

Flera studier visar att vi ibland undviker 

att genomföra svåra samtal just på 

grund av att det känns så svårt.

ETT TEAM INOM den specialiserade 

palliativa vården upplevde att det var 

svårt att ha samtal med patienter om 

existentiella frågor om livets sista tid 

och att initiera brytpunktssamtal. De 

saknade ett verktyg för att genom-

föra de svåra samtalen och efter ett 

förbättringsarbete, en studieuppgift 

inom Specialistsjuksköterskeprogram-

met inriktning palliativ vård, påbörja-

des ett arbete med att implementera 

DöBra-kortleken som ett hjälpmedel att 

användas vid svåra samtal.  Nu pågår 

det arbetet.

SYFTET MED ATT använda kortleken är 

att personalen upplever att det är lättare 

att initiera och genomföra samtal, med 

patienter och närstående, om vad som 

är viktigt i livets slut.  En utvärdering 

med intervjuer med teammedlemmar-

na, om deras upplevelser av kortleken 

som samtalsverktyg, kommer att göras 

i början av nästa år. Data från Svenska 

Palliativregistret ska inhämtas för att se 

om användning av kortleken medför att 

antalet brytpunktssamtal ökar. 

OM TEAMET upplever att det är lättare 

att ta upp och tala om svåra ämnen kan 

patienter och närstående göras mer 

delaktiga så att den palliativa vården 

utformas efter individens önskemål och 

behov, vilket ger en ökad kvalitet på 

vården.
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DöBra-kortleken 
för samtal 
inom ASIH

God kommunikation med patienter och närstående är en av 

de viktigaste uppgifterna inom den palliativa vården. Dagligen 

möter vi människor i utsatta situationer och endast genom att 

ha en dialog kan vi ta reda på deras inställning till den fortsatta 

vården och vad som är viktigt under den sista tiden i livet. På så 

sätt kan vi ge en bättre vård.
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