
Guide for samtaler med voksne pårørende til intensivpasienter 
En samtale skjer når hver av partene i tillegg til å formidle eget budskap, synspunkter, 
tanker og følelser, lytter til motparten. 

MÅL: 
• Første samtale med pårørende gjennomføres innen 24 timer etter innkomst 
• Lege og sykepleier med på alle samtaler 
• Gjennomfør forberedende «pep-talk» mellom lege og spl før samtalen 
• Alltid på eget rom. 

Forberedende «pep-talk»: 
• Hva er status for pasienten; Hva er behandlingsmål / hva tror vi om prognosen? 
• Hvem av pårørende er her og hvem vil vi snakke med? 
• Hva tror vi er pårørendes opplevelse av situasjonen? Hvilke reaksjoner kan vi 

forvente? 
• Hva vil vi formidle / hva trenger vi informasjon om? 
• Hvem fører ordet / oppgavefordeling 
• Hvordan avsluttes samtalen, hva skjer etterpå? 
• Når tid kan vi møte pårørende for samtale neste gang? 

Tips til samtalen med pårørende: 
• Hils og presenter deg ved første møte, vær mentalt «til stede», gi evt calling til 

andre. Evt avklar rammene for møtet; tid til rådighet, mulige avbrudd osv. 
• Sjekk ut pårørendes forståelse / opplevelse av situasjonen og la dette være 

utgangspunkt for videre samtale. 
• Utforsk hvem pasienten er som person. 
• Få fram budskapet ditt tidlig, i passe porsjoner.  
• Forsikre deg om forståelse av det du formidler. 
• Aksepter og anerkjenn følelsesuttrykk. Vis empati. 
• Still åpne spørsmål og lytt til svaret. Pårørendes bekymringer formidles ofte som 

«hint». 
• Oppsummér hovedpunktene av samtalen og avklar «Er det noe vi ikke har snakket 

om nå?» eller «Hva er viktig for dere nå?» 
• Gjør avtale for neste samtale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



For deg som er veldig interessert i Statistisk Prosesskontroll:   
Muligheter for Prosessmåling: 
 
Antall gjennomførte samtaler innen 24 timer pr uke / antall samtaler som skulle vært 
gjennomførte pr uke. 
Eks 7 nyinnlagte pasienter pr uke = 7 samtaler skal utføres innen 24 timer. Bare 5 
pårørendegrupper får slik samtale innen tidsfristen = 2 av 7 familier får ikke samtale = 28,6% 
Data kan analyseres med SPC P-diagram (for %) eller u-diagram for antall «defekter» pr uke. 
med uker i x-akse og andel gjennomførte innkomstsamtaler i y-aksen. 
 
Hvor mange pårørendegrupper får samtaler etter en ideell plan? 
Eksempel: «Idealpraksis»: innkomstsamtale innen 24 timer, Oppfølgingssamtaler f eks hver 2. 
dag og utskrivingssamtale. 
Eks:  
Familie har fått innkomstsamtale innen 24 timer, 2 oppfølgingssamtaler av 4, ingen 
utskrivingssamtale. Dvs 3 av 6 samtaler totalt. 
Data kan analyseres med SPC p-diagram med pårørendegrupper fortløpende i x-akse og andel 
gjennomførte samtaler i y-akse. 
 
 


