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Side 1 

BILAG 4 

 

Praksisbeskrivelse med samtaleguide – et eksempel 
 

 
 

 

Formål 

Afklarende samtale med fokus på den pårørendes perspektiv, ønsker og behov med 

henblik på at fremme egne mestringsstrategier 

 

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe 

Pårørende til uhelbredeligt syge 

 

Definition af begreber 
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Side 2 

 

Pårørende: nærtstående familie eller venner 

 

Fremgangsmåde   

Metode:   

Den/de nærmeste pårørende tilbydes en samtale med sygeplejerske fra Det Palliative 

Team. 

 

Rammer: 

Samtalen foregår så vidt muligt væk fra hjemmet. Samtalen berammes til ca. en times 

varighed. 

 

Indhold/fokus i samtalen: 

Samtalen har fokus på den pårørende og dennes oplevelser af sygdomsforløbet, 

hverdagen nu og tanker om fremtiden. 

 

Samtaleguide 

Den pårørendes oplevelse af situationen   

Hvordan har du det?   

Hvor får du hjælp? 

  Hvor belastende oplever du sygdomsforløbet?   

Kan I dele tanker og følelser om sygdommen og dens konsekvenser? er der ting I ikke får 

talt om, er det i orden/ ikke i orden? 

Kan I tale om tiden efter dødsfaldet? 

 

Beskrivelse af dagligdagen   

Hvordan fungerer hverdagen? (herunder søvn, appetit, almen velbefindende, oplevelse af 

sammenhæng i hverdagen, tilknytning til arbejdsmarkedet, øget medicin eller alkohol 

forbrug)  

Har der indenfor det sidste år været andre store livsforandringer(eks. dødsfald, 

skilsmisse, sygdom, flytning eller andet)?   

I hvilket omfang oplever du støtte i dine omgivelser? (en oplevelse af at andre lytter og 

forstår)  

– er det problematisk at tale om tanker og følelser i forbindelse med sygdommen?  Er der 

noget der kan ændre hverdagen i positiv retning? 

 

Tanker om fremtiden   

Hvilke tanker gør du dig om tiden der kommer? 

 Tanker før dødsfaldet 

 Tanker efter dødsfaldet 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Side 3 

Er der ting, der gør dig bange ved at tænke på fremtiden? 

 

Støtte og aflastningsmuligheder  

Plejeorlov   

Døgnpleje   

Praktiserende læge 

Åben indlæggelse   

Afdeling D2, onkologisk afd., Århus Sygehus  

Hospice   

Frivillige   

Det Palliative Team   

Det private netværk   

Kræftens Bekæmpelse   

Støttemuligheder til børnefamilier 

 

Øge den pårørendes handlekompetence indenfor relevante områder som f.eks.:  

åndenød   

ernæring og væske   

obstipation 

angst   

træthed   

lejring   

smerter   

kvalme   

afklaring af behov i forhold til netværket 

 

Opsamling af samtalen   

Hvad kan vi konkludere?   

Hvordan får vi bragt fællesproblemområdet tilbage til fællesskabet mellem pt. og 

pårørende? 

 

Den professionelle vurdering   

Hvordan vurderer den professionelle at den pårørende vil magte sygdomsforløbet? 

 I forhold til den syge 

 I forhold til sig selv  
Herunder undersøge: 

I hvor høj grad repræsenterer den syge emotionel støtte for den pårørende?   

I hvilken grad er forholdet til den syge præget af komplicerede modsatrettede eller 

dependente følelser? 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Side 4 

 

Hvilke behov for støtte har den pårørende i forløbet? 

 

Dokumentation 

Samtalens temaer og konklusion dokumenteres på særskilt ark i journalen. 
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