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Livsvärden

Kerstin Ekman:

”Under århundradena har vi långsamt erövrat en humanism

i vårt land. Ibland är den skymd, ibland djupt nergrävd. 

Men den finns där som en guldreserv.”

Relationer

Natur

Upplevelser…..



Varför valde jag att arbeta i vården?

Överensstämmelse med mina livsvärden?

Om inte – risk för samvetsnöd

Orsaker: organisation, påverkan utifrån (kollegor, 

tradition), egen förändring, annat?

Vad vill jag att mina patienter tar med sig efter mötet med 

mig? Hur vill jag att de minns mig?



Vad önskar man sig?

Kompetens

En medmänniska – personligt tilltal:

 Jag kommer att göra allt som står i  min makt för 

att hjälpa dig

 Jag bryr mig om hur det går för dig

 Jag stannar hos dig

 Jag lyssnar 

 Jag försöker förstå

 Jag försöker trösta



Varför är det svårt?

 Brist på kompetens

 Tidsbrist

 Omöjliga uppdrag

 Frågor utan svar

 Åtgärder saknas…..annat?



Skäl att leva

 ”Hon hade så snälla ögon”

 ”Han strök mig över kinden, det glömmer jag aldrig”

 ”Det märktes att personalen brydde sig om mig”

 ”Sjuksköterskan fick tårar i ögonen när han berättade 

att min son var död”

 ”Vi fick inte den vanliga landstingsfilten utan deras 

specialfilt, den var blå”

 ”Hon flyttade min brits så att jag inte skulle få solen i 

ögonen”



Balans mellan svårigheter och möjligheter 

Två experter som möts. 

 Vad är viktigt i ditt liv?

 Vad har hjälpt dig att orka fram till idag?

 Vad tycker du om?

 Kan du trösta dig själv? Kan du trösta någon annan?

 Hur går vi vidare tycker du? Vad kan du göra, vad kan

närstående göra, vad kan vi göra?

Gemensamt ansvar - delaktighet



MOTKRAFT

Vi är utrustade med varandra

(Ylva Eggehorn





HUR REAGERAR VI?
“Jag känner mig som en mördare, som att jag har

skickat patienten rätt in i döden.”

“Jag tror att jag är olämplig för det här jobbet, jag blir ju så

ledsen.”

“Om jag bara hade stannat lite längre hade det kanske

inte hänt, men jag var tvungen att hämta barnen.” 

“Han förnekade alla tankar på suicid, både inför mig

och inför sin son, och han var väldigt övertygande. Jag borde ha

förstått ändå.” 



Stress och återhämtning 

Aktivitet Återhämtning

Aktivitet Återhämtning



Existentiell hälsa
Förundran – när?

Vila – hur?

Glädje – när?

Gränser – vilka?

Tecken på överansträngning

Hur är du snäll mot dig själv?

Hur tröstar du dig själv?

Vad säger din inre kritiker?

Hjälp dig själv innan du hjälper någon annan!



Livsvärden

Kerstin Ekman:

”Under århundradena har vi långsamt erövrat en humanism

i vårt land. Ibland är den skymd, ibland djupt nergrävd. 

Men den finns där som en guldreserv.”

Relationer

Natur

Upplevelser…..

Balans i mitt eget liv? Hur tröstar jag mig själv? Vem 

lyssnar på mig? Var går mina gränser?



Mina böcker

Podcast om suicid:

Allt du velat veta

https://aca.st/19129f

Existenspodden

Inferno podcast

SVTplay: 30 liv i veckan

Föreläsningar på nätet

https://aca.st/19129f

