
Varmt välkomna!

Vi börjar

kl 13.00

Låt din 

mikrofon vara 

avstängd Om du har 

frågor eller 

feedback, 

skriv i chatten



Existentiell folkhälsa
– Hur lyfter vi existentiella frågor

som en resurs i samhället?
14 december kl 13.00-16.00



Tid Programpunkt Talare/deltagare

13.00–13.15 Välkommen och inledning Ing-Marie Wieselgren och Martin Rödholm, SKR

13.15–13.35 Hur Hälsolots Göteborg började arbeta med existentiell 

hälsa – bakgrund, genomförande och framtid

• Maria Andersson, hälsoinformatör

• Erika Svenske, projektsamordnare, Hälsolots Centrum Majorna-Linné

13.35–13.55 Öppna kort – en modell för existentiella samtal • Ida Hallgren, doktorand i praktisk filosofi, leg. psykolog och filosofisk praktiker

• Pontus Nilsen, präst i Svenska kyrkan i Göteborg, Oscar Fredriks församling

13.55–14.00 Bensträckare

14.00–14.20 Hur lyfter vi existentiella frågor när vi jobbar med barn/unga 

i behov av extra resurser

• Nanna Jedler, familjeterapeut

• Åsa Johansson, kurator och kommunikatör, Magelungen

14.20–14.40 Samtalsgrupp Senior - Vägen till genomförande och 

implementering

• Lena Bergquist, Metod- och verksamhetsutvecklare, utbildare, Existentiell och psykisk 

hälsa, Studieförbundet Vuxenskolan.

• Maria Nord Berge, Enhetschef, Enheten för utveckling och förebyggande arbete, 

Avdelningen för äldreomsorg, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. 

• Eva Timén, Folkhälsoutvecklare, Leg. Arbetsterapeut, Länsområde äldres hälsa.

14.40–14.55 Fikapaus

14.55-15.15 Reflektion i mindre grupper: På vilket sätt skulle du kunna 

lyfta existentiella frågor i ditt sammanhang?

15.15-15.45 Existentiella spänningsfält kring liv, död, frihet och mening.

Hur kommer det sig att döden hjälper oss att få syn på 

livet? Hur hanterar vi frågor om frihet som innebär att vi 

måste göra avgörande svåra val i livet? Vilka är 

förutsättningarna för meningsskapande genom hela livet?

Peter Strang, cancerläkare och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Författare 

till existentiella tankeböcker och läroböcker. Peter har långvarig erfarenhet av att stötta både 

patienter och närstående i existentiell kris.

15.45-16.00 Möjlighet till frågor och svar tillsammans med föreläsaren Peter Strang

16.00 Avslutning



Kraftsamling för psykisk hälsa

1. Ett mer hälsofrämjande 

samhälle och levnadssätt

2. Individer som är rustade 

för att nå sin fulla potential 

och välmående

3. Hållbara stöd till de 

som behöver

www.skr.se/kraftsamling

https://www.skr.se/kraftsamling


Erika Svenske, projektsamordnare 

Maria Andersson, hälsoinformatör



Hur Hälsolots 
började arbeta med 
Existentiell hälsa

• Bakgrund

• Genomförande

• Framtid



Styrgrupp
och nätverk

• Styrgrupp med avtalsparter, 
chefer från staden och vården.

• Nätverk med representanter
från vårdcentraler, bibliotek, 
kyrkan och ideella
organisationer med flera. 



Hälsolots 
verksamhet
• Programverksamhet

• Webben

• Riktade insatser



Hälsolots Filmarkiv:

https://youtu.be/5uz5Sm3TW2k

https://youtu.be/5uz5Sm3TW2k
https://youtu.be/5uz5Sm3TW2k


Rikskonferens
Västerås 2015

• Sökte komplement till psykisk, 
fysisk och social hälsa

• Fick inspiration och praktiskt
verktyg - Existentiella samtalskort

• Sökte samverkan

 

Cecilia Melder, religionspsykolog och teologie doktor
Lena Bergquist, Metod – och verksamhetsutvecklare SV



Genomförande
2016-

• Publik storföreläsning
Existentiell hälsa

• Workshop Existentiella
samtalskort för nätverket

• Intern testgrupp

• Publika existentiella
samtalsgrupper

• Existentiella bokkassar

• Ung hälsa på Stadsbiblioteket



Genomförande
2019-

• Utveckling Öppna Kort

• Utbildning för professioner

• Bildandet av existentiellt nätverk

• Utbildningsfilm



Framtid

• Föreläsningar

• Samtalsgrupper

• Utbildningar

• Workshops

• Nätverk



Frågor?

www.halsolots.se

halsolots@socialcentrum.goteborg.se

http://www.halsolots.se/




VARFÖR ÖPPNA KORT?







Tre inåtblickande teman:

Hur det är för mig.

Tre utåtblickande teman:

De STORA frågorna.

Tre framåtblickande teman:

Min roll i det stora.



Tre inåtblickande teman:

Hur det är för mig.

Tre utåtblickande teman:

De STORA frågorna.

Tre framåtblickande teman:

Min roll i det stora.

Många samtal i vårt 
individualiserade tidevarv 

fastnar här, i teman om hur 
det känns för mig.





Att existera

Att visa sig, träda fram

Att våga öppna upp sig



Exempel ”TILLIT – TVIVEL”:

”Utan tvivel 

är man inte

riktigt klok.”
- Tage Danielsson











Kort paus



Hur lyfter vi existentiella frågor när vi 

jobbar med barn/unga i behov av 

extra resurser?

Nanna Jedler, familjeterapeut och Åsa 

Johansson, kurator och kommunikatör, 

Magelungen



Samtalsgrupp 
Senior 

Vägen till genomförande 
och implementering

Salutogena och 
lösningsfokuserade samtal om 
8 existentiella livsaspekter 



Ökad existentiell hälsa hos Seniorer
Samtalsgrupp Senior - tre verksamheter 

Lena Bergquist, Metod- och verksamhetsutvecklare, utbildare, Existentiell och 
psykisk hälsa, Studieförbundet Vuxenskolan. 

Lena.bergquist@sv.se

Maria Nord Berge, Enhetschef, Enheten för utveckling och förebyggande arbete, 
Avdelningen för äldreomsorg, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. 

maria.nord-berge@stockholm.se

Eva Timén, Folkhälsoutvecklare, Leg. Arbetsterapeut, Länsområde äldres hälsa, 
Region Jönköping

Eva.timen@rjl.se

mailto:Lena.bergquist@sv.se
mailto:maria.nord-berge@stockholm.se
mailto:Eva.timen@rjl.se


Att arbeta strukturerat med existentiell hälsa

Metod- och verksamhetsutvecklingen startade med avhandlingen 
Vilsenhetens epidemiologi - en religionspsykologisk studie i existentiell 
folkhälsa (2012), skriven av Teol dr, forskaren Cecilia Melder.

Den kretsar kring WHO:s 8 existentiella livsaspekter som används för att 
undersöka människors existentiella hälsa. Livsaspekterna visade sig vara ett 
bra samtalsunderlag för att stärka existentiell och psykisk hälsa.

Livsaspekterna – viktiga delar av vår grundsyn på livet - skapar en struktur att 
tänka utifrån, och gör det möjligt att samtala med andra om hur vi mår och 
vad vi behöver. 

Reflektionerna och samtalen kan påverka min grundsyn på livet på ett 
positivt sätt och leda till ett lite annorlunda förhållningssätt till mig själv och 
andra. Det kan påverka mina handlingar och hur människor bemöter mig. 



Samtalskort – Livsmod, Livsglädje, Livsmening

• De första samtalskorten – som 
utgår från resultaten av forskaren 
Cecilia Melders avhandling -
gjordes 2013 av Lena Bergquist och 
Cecilia Melder (Studieförbundet 
Vuxenskolan).

• De utvecklades 2017 med hjälp av 
Anna-Karin Jeppsson 
(utvecklingsledare) och Thomas 
Sjöberg (sjukhuspräst), Region 
Jönköping, och deras erfarenheter 
från bland annat samtalsgrupper 
på psykiatrin, Ryhovs sjukhus.



Tre förhållningssätt i samtalen

Salutogent – vi utgår i samtalen från vad som är möjligt  – resurser och 
hälsofaktorer.

Lösningsfokuserat – vi undersöker resurserna, goda erfarenheter och 
önskat läge, samt vad man behöver för att nå dit. Vi vattnar det som vi 
vill ska växa.

Compassion – ”att stärka självmedkänsla” – ledaren bemöter 
deltagaren med omsorg och uppskattning. ”Ser” deltagaren och 
bekräftar både tankar och känslor. Lyfter/speglar det som sägs i 
samtalen som är hjälpsamt för deltagaren, till exempel omsorg om sig 
själv, hjälpsamma val och gränssättning.



Samtalskort när livet utmanar –
pedagogiskt verktyg i samtalen

• 8 existentiella aspekter

• En livsaspekt per tillfälle

• Tanke, känsla handlings-kort

• Vi börjar med en runda

• Vi avslutar med en kopp kaffe och ett gruppsamtal
om vad vi har hört och hur vi tänker och känner.



Utveckling av metod och modell för 
kostnadsfria gruppsamtal för Seniorer
Arvsfondsprojekt Samtalsgrupp Senior under tre år 2018-2020

• Pilotgrupper – utvärderingar – utveckling av metod och en 
femveckorsmodell (12 studietimmar, en träff varje vecka).

• Utbildning av samtalsgruppsledare – även de Seniorer, med bakgrund från 
vård hälsa, omsorg och utbildning etc. 

• Cirka 150 samtalsgrupper har utvärderats av deltagarna.

• Information om resultat och utveckling till Region Västmanland och 
kommunerna. De erbjuder informationsspridning.

• Samverkan – Region Västmanland erbjuder ekonomiskt bidrag till ledarna. 
Kommuner/organisationer erbjuder samtalsrum, och bjuder på kaffe.

• Spridning av metod och modell till andra delar i Sverige. 



Samverkan 
ger bra 
resultat

• För att nå god spridning 
av information om 
samtalsgrupperna 
underlättar samverkan.

• Det krävs återkoppling till 
de berörda parterna, till 
exempel i form av 
utvärderingar som visar 
på goda resultat. 

• Långsiktighet när det 
gäller arbetet, 
samtalsgruppsledare och 
övrig personal är en 
framgångsfaktor.



Enheten för utveckling och förebyggande arbete, Avd för äldreomsorg, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Utbildning till samtalsledare hösten 2020

• Samtalsledarutbildning för personal i existentiella samtal

• Samtal med mål att stärka den existentiella hälsan hos äldre vuxna

• Utformning. Föreläsning om existentiell och psykisk hälsa och hur 
man kan samtala individuellt och i grupp kring samtalskorten livsmod, 
livsglädje och livsmening. 

• Halvdag. Utbildningsledare Lena Bergquist.

• 22 personal. 17 personal från vård- och omsorgsboende och 
servicehus samt 5 aktivitetsledare från förbyggande enhet. 

• Omsorgspersonal utvald av enhetschefer



Reflektion utbildning samtalsledare

• Förarbete och planering med enhetschefer behövs om hur  
personalens nya kunskap bäst ska komma till användning

• Viktigt med enhetschefernas förförståelse om ämnet

• Intresserade och engagerad personal som går utbildningen

• Vissa begrepp i ämnet kan vara svåra att förstå

_______________________________

• Planera och ha tydliga mål

• Välj rätt personal   



Fördjupad utbildning Våren 2021

• Förebyggande enhet, 5 personal. Hälsopedagoger, aktivitetsledare, enhetschef

• Digital utbildning om 7 tillfällen om 1,5 timme

• Genomgång av de  8 existentiella livsaspekterna som en 
”samtalsgrupp” och fördjupning i aspekterna 

• Både samtalsgrupp och hur man arbetar med materialet

• Viktigt och givande att själva ha deltagit i samtalsgrupp

• Får förståelse om processerna i samtalen

• Ökade tryggheten att starta samtalsgrupper för seniorer



Olika samtalsgrupper

• Samtal med seniorer på 
omsorgsboende

• Personal hjälpt till att hitta 
intresserade seniorer

• Givande även om små grupper

• Givande även för de med kognitiv 
svikt

• Orkar inte sitta längre stunder

• Hörsel/synnedsättningar

• Gruppen ändras pga hälsotillstånd

• Samtal med seniorer i ordinärt 
boende

• Annons, anslagstavla, mun-mot-
mun

• Kan ta tid att hitta seniorer

• Alla ska komma alla gånger

• Tydlig med regler vid samtal

• Bjuda på kaffe. Deltagarna fick 
uppgift att ta med fikabröd

• Leda vidare till andra aktiviteter



Utvärdering seniorgrupp 71-83 år

Vad var bra för dig?  

Lyssna på andras livserfarenheter och synpunkter

Vad har samtalen bidragit med? 

Diskussion om tankens kraft och positiva tänkande som har varit 
stärkande



Samverkan 
ger bra 
resultat
• Starta grupper hos 

kommunens
förebyggande
enheter

• Starta grupper på
särskilda boenden

• Starta samarbete
med vårdcentraler
och primärvårds-
rehab för att hitta
ensamma seniorer



Region Jönköpings län
Sidoprojekt till Lena Bergquist Arvsfondsprojekt, SV Västmanland

Vi rekryterade från fyra vårdcentraler

Samverkan med Studieförbundet vuxenskolan

Totalt 8 grupper



Region Jönköpings län
Budget med flerårsplan2021 Ledningsstruktur Existentiell hälsa

2021-12-14

All vårdpersonal bör kunna ge 
grundläggande existentiellt stöd.

Existentiell hälsa ges också 
fortsatt uppmärksamhet i det 
breda folkhälsoarbetet.

Styrgrupp och arbetsgrupp



Projekt till verksamhet

2021 avsatte politikern medel för att arbeta med äldres psykiska ohälsa.

Juni 2021 utbildade vi 10 seniora samtalsledare (Lena B utbildade)

Under hösten har vi fått igång 6 seniora existentiella samtalsgrupper.

Vi samverkar med Studieförbundet vuxenskolan 



Reflektioner från deltagare
Mycket positivt
Skulle önska en förlängning
Kursen har gett mej nytt hopp
Denna grupp gav väldigt mycket, en känsla av att bli mera positiv 
och att känna glädje
Jag känner tillit för framtiden
Du gav oss tankar som vi bär med oss och inspirerar oss
Jag har trivts och väntat på nästa möte
Skulle gärna fortsätta, lugnet jag har fått behövs
Gott kaffe, då jag tycker det är tråkigt att dricka kaffe ensam





Framgångs
faktorer

• Samverka med 
civilsamhället och 
kommunerna

• Speciellt utformad
utbildning för 
seniorer av Lena 
Bergquist

• Kontinuerlig
handledning av
seniora
samtalsledare

• Riktade medel från
politiker



Ta gärna kontakt med oss!

Lena.bergquist@sv.se

maria.nord-berge@stockholm.se

Eva.timen@rjl.se

Tack!

mailto:Lena.bergquist@sv.se
mailto:maria.nord-berge@stockholm.se
mailto:Eva.timen@rjl.se


Fikapaus



Gemensam reflektion i mindre grupper

• Ni blir uppdelade i mindre 

grupper automatiskt

Gruppdiskussion

• Ni flyttas tillbaka automatiskt

• Ingen återrapportering

• Slå på din kamera och mikrofon

• Använd gärna ditt riktiga namn här på 

Zoom

• Skriv också gärna var du jobbar



Du blir inbjuden till ett rum

• När du är i ett ”breakout room” går 

chatten bara till de andra i rummet

• Ni kan ropa på oss värdar (host) från 

rummet

Du får en inbjudan till ett ”Breakout room”



• Du kan lämna rummet när du vill och 

komma tillbaka till plenum

• En stund innan rummet stänger får ni 

en signal som räknar ner



• På vilket sätt skulle 

du kunna lyfta 

existentiella frågor i 

ditt sammanhang?

Gemensam reflektion i mindre grupper



Existentiella spänningsfält 

kring liv, död, frihet och mening

Professor Peter Strang

Professor i palliativ medicin, överläkare

Karolinska institutet, Stockholm

Vetenskaplig ledare för PKC (Palliativt Kunskapscentrum i Sthms län) 

2021-12-14 Professor P Strang



När döden utmanar livet…

 Hela livet handlar om val…

 När döden utmanar livet…

 Man tvingas göra avgörande val

 Vad vill man prioritera? Vad är huvudsak och 
bisak?

 Väljer man att ”få syn på livet” 

 ”låta döden breda ut sig?”

Professor Peter Strang



Professor Peter Strang

”Varför blev hon inte glad??!”

 Kvinna 60 år svårt cancersjuk, hade svårt att gå. 

 Sjuksköterskan i ASIH hjälpte henne att få rätt 

hjälpmedel, en rollator

 Sjuksköterskan var nöjd…!

 Men när hon kom med rollatorn, blev inte 

patienten särskilt glad… 

 Varför blev hon inte glad??

 Vad gjorde hon för val? 



Professor Peter Strang

Vad glad hon blev!!

 70 årig cancersjuk kvinna, tappat 20-30 kg i vikt

 Mycket svaga ben, inga muskler kvar… men vill 

gärna komma ut… sonen har lovat hjälpa 

henne

 Sjuksköterskan i ASIH föreslår rullstol

 Patienten får rullstol

 ”Vad glad hon blev!”

 … och var det något hon valde? 



Professor Peter Strang

Medvetenhet om döden…

 Vad gör döden med oss…?

och…

 Vad gör vi med döden…?

… dvs – vilka val gör vi i dödens närhet?



Professor Peter Strang

När man drabbas av cancer eller annan 

livshotande sjukdom…

 För många: första gången döden blir synlig

 En så kallad gränssituation (som tvingar till val):
 (Gränssituation: ofrånkomlig situation som man måste förhålla sig till)

 1. Låta döden breda ut sig?
 Dödsångest

 Meningslöshet

 Känner sig existentiellt ensam med sitt dödshot…

 2. Låta döden tydliggöra livet?? ”Som en 
ram…”

 Vad är huvudsaker och bisaker i mitt liv??

 Vad vill jag hinna med??



Livet blir intensivt i dödens närhet

 ”Nu när livet inte längre är självklart, är det särskilt 

värdefullt för mig”

(döende man 40 år med smärta)

 ”Man upplever aldrig livet så intensivt som i dödens närhet”

 Alla känslor blir starkare och tydligare…

Gäller både negativa och positiva känslor!



Professor Peter Strang

Döden skapar spänningsfält…

 Dödsångest Livsglädje

 Meningslöshet Ny mening

 Existentiell ensamhet Ökad (social) gemenskap

 Vill dö Vill leva

 … i någon mening väljer vi hur vi förhåller oss till polerna

 Personalen kan stärka patienten i sina val

 (”… inte hur man har det, utan hur man tar det”, i linje med Viktor 

Frankls syn på lidandet)



Professor Peter Strang

”Den ”existentiella” rollatorn…”

 ”Varför blev hon inte glad…?”
 ”Förstår du inte att det här inte löser min situation?”

”Jag tappar ju mer och mer kraft för varje dag!
DET är mitt problem!!”

 Hon ville ha tillbaka det friska livet, såg inte möjligheten 
som hjälpmedlet gav

 ”Vad glad hon blev!!”

 Medvetenheten om döden hade pekat på vad som 
var viktigt i hennes liv:

 Att få vara med sin son

 Att gemensamt få komma ut – rullstolen var lösningen



www.peterstrang.se

Palliativa vårdens helhetssyn

Fysiskt Psykiskt

PALLIATIV VÅRD

Socialt Existentiellt/andligt



Helhetssyn: alla dimensioner 

påverkar varandra

Fysiskt –

T.ex. svår 

smärta

Socialt –
Smärta oroar 

familjen

Psykiskt –
Smärta skapar 

oro, ångest, 

nedstämdhet

Existentiellt
Smärta skapar 

dödsångest



Helhetssyn: fysiska symtom ökar

Fysiskt –

T.ex. smärta

Socialt –
Ofrivillig ensamhet –

man ”känner efter”

Psykiskt –
Oro, ångest, 

nedstämdhet 

Existentiellt
Dödsångest ökar 

känslan av smärta 

och andnöd



Professor Peter Strang

När vardagen blir existentiell…

 Smärtbehandling…

 Ger smärtfrihet…

 Påminner om att man ÄR sjuk – och beroende av läkemedel

 Buktappning…

 Skönt att det lättar i magen…

 Men: ”Vad är det som rinner ur mig…??”



pkc.sll.se

Fördjupning



”I skuggan av sommaren”
- en existentiell roman i cancermiljö, där gemenskap, 

vänskap och kärlek är viktigt.

14 december 2021Peter Strang 67

I romanens form:
• Krisens natur
• Det ofattbara
• Gemenskapen
• Dödsbäddssyner



Delarena Meningsskapande i en sekulär tid

• Ett existentiellt folkhälsoarbete i Sverige

• Helhetsperspektiv på människan

• De existentiella frågorna och meningsskapandets betydelse för psykisk 

hälsa och hälsa i vid bemärkelse

• Gruppens interaktiva betydelse som meningsskapande, utvecklande och 

läkande arena - på alla nivåer i samhället

• Den unika individens behov och potential

• Förebyggande arbete - för psykisk hälsa

Handslaget - arbetsgrupper

• Opinionsbilda och bevaka samhällsutvecklingen - för existentiell hälsa

• Stötta människor i att samtala om existentiella frågor

• Sprida forskning och metoder för hur man kan arbeta med existentiell hälsa


