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Hjärta och hjärna i harmoni –
om existentiella vardagssamtal
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• Började min karriär 2002 på en demensenhet i Nässjö 

• Mellan åren 2016-2021 korttidsboende med inriktning demens

• Läste till Specialistundersköterska inom demens och tog examen 

november 2019, fick då ingå i det lokala demensteamet numera 

Kognitivt resursteam. Sedan 2021 samordnare i teamet.

• Samtalsutbildning existentiella samtal juni 2021

Bakgrund
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De första samtalskorten skapades 2013 av metodutvecklare och samtalsterapeut 

Lena Bergquist och teol dr. Cecilia Melder. De utgår från WHO:s 

folkhälsoundersökningar som visar att förhållningssättet till existentiella 

dimensioner i livet påverkar den psykiska och fysiska hälsan. Beskrivningen av 

dimensionerna och frågorna är salutogena och främjar reflektioner som skapar 

nya och konstruktiva förhållningssätt till de livsfrågor vi ställs inför. Studier och 

utvärderingar av gruppers arbete visar att även självkänsla, copingförmåga och 

motivation kan stärkas.
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WHO (2002) definierar den existentiella hälsan med 

utgångspunkt i åtta teman vilka är:

andlig kontakt, mening och syfte med livet, 

upplevelse av förundran över tillvaron, helhet, andlig 

styrka, harmoni och inre frid, hoppfullhet och 

optimism, en personlig tro.
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Livsmod, livsglädje, livsmening

Samtalskort
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Bästa plasten att åldras på

Avsändare
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Sköra äldre är en utsatt grupp och existentiella frågor blir viktigare när man närmar sig livets 
slutfas. Det har det större projektet Existentiell ensamhet – en utmaning i vården av svårt 
sjuka äldre personer (LONE) tagit fasta på, vars syfte är att utforska den existentiella 
ensamheten hos sköra äldre utifrån olika perspektiv – sköra äldre personers, deras 
närståendes och vårdpersonalens. Helena Larsson har skrivit sin avhandling inom projektet, 
med fokus på de närståendes perspektiv

Meningsfulla samtal hjälper
Helena Larssons studie visar att existentiell ensamhet framträder i övergångsfaser då man 
förlorar sin fasta punkt. Det kan vara en plats man måste flytta ifrån, eller en aktivitet man 
inte längre kan utföra, att man förlorar en partner eller genomgår en annan ofrivillig 
separation.
Den lindring som närstående främst pratar om är samtalet. Människor som blir bemötta i 
dessa situationer får lindring av mötet.

Existentiell ensamhet hos äldre och sköra lindras med samtal

18 mars 2020
Artikel från Malmö universitet
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I sin avhandling lyfter Malin Sundström bland annat fram vårdpersonalens förutsättningar att samtala 
med äldre vårdtagare om existentiell ensamhet. 
Det är tydligt att många inom vården känner osäkerhet och rädsla att hantera sådana här frågor inom 
vården, samtidigt som många ändå försöker och vill, menar Malin.

– Även i snabba möten kan det hända något 
betydelsefullt. Det gäller att gripa stunden, och förstå 
att man faktiskt är utvald att ta emot en annan 
människas tankar.

– Tidigare tänkte jag att det mest handlade om tankarna på döden.

Men det kan i själva verket kretsa kring vardagliga händelser som säger något 

om tillvaron, åldrandet, förändringarna i kroppen. 

På sätt och vis är det naturligt, att man under sina sista år i livet samlar ihop sina tankar och sitt liv.
Malin Sundström menar att det varken krävs expertkunskap eller färdiga svar för att kunna ta emot dessa funderingar.
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När/var känner du 
dig nöjd och lugn?

Då vill du stanna tiden en 
stund för allt känns bra

Harmoni o inre lugn
Vad betyder 

gemenskap för dig,
och när upplever du 

det?
Upplevelse av sammanhang

När/var mår du 
bra?

Du får något och du ger 
något. Då känner du dig stark

Existentiell styrka o kraft

Vem eller vilka 
litar du på?

Här kan du få stöd och 
extra kraft när livet 

utmanar

Tillit som livskraft

Vad är det 
viktigaste i livet?

Det som är värdefullt o gör 
dagen och livet bra

Meningen med livet

Hur kan du få vara 
den du är?

Då är du nöjd.
Det är lagom med tid för dig 

själv och för möten med 
andra

Upplevelse av helhet

Då kände jag:
- Wow! Kolla här!

Du blev glad o förvånad

Upplevelse av förundran

Hoppas du på 
något viktigt?

Längtar du efter något som 
du tror blir bra för dig?

Förhoppning
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Om du fick 3 önskningar,

vad skulle du önska då?

Förhoppning

Berätta något om dig 

själv 

som ingen annan vet

Existentiell styrka och kraft

Om du fick äta middag 

med vem du ville,  

vem skulle du välja då?

Upplevelse av sammanhang

Vad gör dig glad  

och nyfiken?

Upplevelse av förundran

För vem är du en viktig 

person?

Meningen med livet

Vilken är den vackraste 

plats du vet?

Harmoni och inre lugn
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När/var mår du bra?
Du får något och du ger något. Då 

känner du dig stark

Existentiell styrka o kraft

Berätta något om dig 

själv 

som ingen annan vet

Existentiell styrka och kraft
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Känner du att du kan 

vara den du är?

Upplevelse av helhet

Vad är det värsta du 

varit med om?

Tillit som livskraft

Vad är det 

galnaste/roligaste/ 

tokigaste

du har gjort i ditt liv?

Om du vaknar imorgon och 

upptäcker att du är 25 år, vad 

skulle du göra då?

Beskriv något roligt 

du gör  

eller har gjort 
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• ” Livet är en gåva” ”Man får vad man behöver för att utvecklas som individ”

• ” Jag behöver sova på saken”

• ” Framtiden är min” 95-årig dam 

• ” Tacksam över att få bli årsrik

• ” Alla människor har rätt att få vara, men låt då också alla få vara”

• ” Lättare att leva när man får uttrycka sig”

• ” samtalen inspirerar till en hoppfullhet om att kunna börja leva igen”

• ” Jag älskar att leva trots det att jag är gammal”

• ” Jag är färdig med livet, men inget spöke tar det andra spöket så jag får snällt vänta på min tur”

• ” Hela dagen är jag glad när jag vet att du ska komma”

• ” Åh jag har saknat ditt uttryck och din röst, du är äkta och ger mig sådan trygghet”

• ” Lättnad att få prata med dig, känns som en stor sten har lossnat” 

• ” Jag vill aldrig att dem här samtalen tar slut, det ger mig energi resten av dagen”

• ” Jag har börjat leva igen”

• ” Jag reflekterar och hör sådant som jag inte hört på många år”

• ” Tack vare er så känner jag mig mindre ensam” 

• ” Jag är tacksam om jag också kan dela med mig av något till dig som du tar med dig framåt i   livet”
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https://utveckling.rjl.se/globa

lassets/utveckling-i-

jonkopings-lan/vilka-

insatser-pagar/basta-platsen-

att-leva-pa/poster-

existentiella-samtal.pdf

Avsändare
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