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❙ ❙ Kunskapen om allmänläkarens roll under perioden för be-
handling och uppföljning i vården av cancerpatienter är be-
gränsad. Det är däremot väl känt att allmänläkarens roll i dia-
gnostiken av cancersjukdomar är betydelsefull [1, 2]. Likaså
är allmänläkarens roll i den palliativa vården väl beskriven,
främst i studier från Storbritannien [3, 4]. Goda exempel finns
även på primärvårdsansluten hospisverksamhet i Sverige [5].

Flera undersökningar pekar på att många allmänläkare är
positivt inställda till att ta ett större ansvar för kontrollerna ef-
ter avslutad cancerbehandling [6-8]. Grunfeld och medarbe-
tare [9] har även visat att rutinkontroller i primärvården, för
kvinnor med bröstcancer, inte fungerar sämre än kontroller på
sjukhus med avseende på diagnostiken av recidiv eller pati-
enternas livskvalitet. Det finns dock en rad faktorer som kom-
plicerar samarbetet mellan specialister och allmänläkare i
vården av cancerpatienter [10-12]. Enligt en dansk studie [10]
fann man önskemål om samarbete i vården av cancerpatien-
ter hos både onkologer och allmänläkare. Som hinder angavs
allmänläkarens begränsade kunskaper om behandlingsstrate-
gier och cancersjukdomarnas förlopp. Ytterligare hinder var
onkologernas brist på förtroende för allmänläkarnas kompe-
tens vad gäller vården av cancerpatienter. Brister i informa-
tionsöverföringen mellan specialistsjukvård och primärvård
är ytterligare en faktor som försvårar samarbetet [11-13].

Föreliggande undersökning startade i augusti 1994, efter
att Husläkarlagen hade införts och cirka 80 procent av befolk-
ningen valt husläkare. Husläkarlagen upphävdes dock i juni
1995, innan undersökningen slutfördes i oktober 1996. Hus-
läkarlagen medförde att en majoritet av de patienter som in-
kluderades i undersökningen kunde namnge en allmänläkare
som var ansvarig för henne/honom i primärvården. I följande
text skall begreppet husläkare förstås som den allmänläkare
patienten valde i och med att Husläkarlagen infördes.

Syftet med undersökningen var att beskriva dels i vilken

utsträckning husläkare i Uppsala län var involverade i vården
av en specificerad cancerpatient per husläkare, dels husläka-
rens möjligheter att stödja patienten. Vidare syftade under-

SAMMANFATTAT

Syftet med undersökningen var att beskriva i vilken ut-
sträckning husläkare i Uppsala län var involverade i
vården av en specifik cancerpatient, husläkarnas kun-
skaper om patientens sjukdom och behandling och de-
ras möjligheter att stödja patienten. Dessutom gjordes
jämförelser mellan husläkare som i en randomiserad
studie fått utökad information från specialistsjukvår-
den och husläkare som erhållit sedvanlig information.

Tio husläkare som fått utökad information och tio som
fått sedvanlig information intervjuades angående en
specificerad patient per husläkare.

Resultaten visar att majoriteten av husläkarna var in-
volverad i diagnostiken av patientens cancersjukdom
och i perioden för behandling och uppföljning samt att
informationen från specialistsjukvården ofta är brist-
fällig.

Utökad information leder till att husläkarens kunska-
per om den enskilda patientens sjukdom och behand-
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Lättare att bedöma behovet av stöd 
om utförlig specialistinformation ges



sökningen till att studera husläkarens kunskaper om den spe-
cificerade patientens sjukdom och behandling. Dessutom
gjordes jämförelser mellan husläkare som erhållit utökad in-
formation från specialistsjukvården och husläkare som erhål-
lit sedvanlig information.

❙ ❙ Metod och material
Undersökningen är en del av ett »Stöd–Omvårdnad–Rehabi-
literingsprojekt« som genomfördes i Uppsala län under peri-
oden 1993 till 1997, med anslag från Cancerfonden [14]. Pa-
tienter med nydiagnostiserad bröst-, kolorektal-, prostata- el-
ler ventrikelcancer inkluderades i projektet. Hälften av pati-
enterna randomiserades till en individuell stödinsats som bl a
omfattade utökad information från specialistsjukvården till
patientens husläkare [14].

Utökad information innebar att husläkaren fick fortlöpan-
de information i form av kopior på epikriser och mottagnings-
anteckningar var gång patienten varit inlagd på vårdavdel-
ning eller besökt specialistvårdklinikens mottagning. Den ut-
ökade informationen gavs under perioden från diagnos och
två år framåt för varje patient som randomiserats till den indi-
viduella stödinsatsen.

Tio husläkare som fått utökad information från specialist-
sjukvården och tio som inte fått utökad information om någon
patient (kontrollgrupp) valdes ut för en intervju om en speci-
ficerad patient per husläkare. Grupperna sattes samman så att
de var jämförbara med avseende på kön och upptagningsom-
råde. Urvalet av patienter gjordes så att en likartad fördelning
av cancerdiagnoser och liknande tidsintervall mellan dia-
gnostillfälle och husläkarintervju kunde uppnås. Information
om urvalet av husläkare och patienter presenteras i Tabell I.

Alla tillfrågade husläkare tackade ja till att delta i studien.
Intervjuerna analyserades med hjälp av kvantitativ innehålls-
analys [15]. Metoden omfattar en utveckling av variabler som
möjliggör en kategorisering av intervjuerna. I jämförelserna
mellan husläkare som fått utökad information och kontroll-
gruppen användes de statistiska testen Mann–Whitneys U-
test (MWU) och Fishers exakta test [16].

❙ ❙ Resultat
Sju av läkarna med utökad information och sex i kontroll-
gruppen var involverade i diagnostiken. Sex av läkarna med

utökad information och sju i kontrollgruppen uppgav att de
haft kontakt med patienten under perioden för behandling och
uppföljning. Endast en husläkare hade övertagit ansvaret för
kontrollerna av cancersjukdomen. Jämförelserna mellan hus-
läkare som fått utökad information och kontrollgruppen påvi-
sade inte några skillnader i omfattningen av kontakterna.

Möjligheter att följa patienten och bedöma behov av stöd
Samtliga tio husläkare som fått utökad information om pati-
enten var nöjda med sina möjligheter att kunna följa patien-
ten genom sjukdomsförloppet, jämfört med endast tre av hus-
läkarna i kontrollgruppen (P<0,01, Fishers test). Fem huslä-
kare i gruppen som fått utökad information och fyra i kontroll-
gruppen uppgav att de varit ett stöd för patienten. Fyra av hus-
läkarna som fått utökad information ansåg att patienten inte
haft behov av erbjudande om stöd från henne/honom. Två av
kontrollgruppens husläkare bedömde att patienten skulle ha
haft nytta av ett bättre stöd i primärvården än det som erbju-
dits. Fyra av husläkarna i kontrollgruppen hade ingen infor-
mation om patientens sjukdom och behandling, vilket innebar
att deras möjligheter att bedöma patientens behov av stöd var
starkt begränsade.

Information från specialist kontra husläkarens kunskaper
Samtliga husläkare som fått utökad information var nöjda
med den medicinska informationen. Däremot saknade fyra av
dem information om andra problemområden, t ex om patien-
tens psykosociala status och om primärvårdens roll i vården
av patienten. Tre tyckte att de fått information för ofta. I kon-
trollgruppen hade endast sex husläkare fått information från
specialistsjukvården, och fyra av de sex saknade det mesta el-
ler delar av den medicinska informationen. Resultaten visar
även att alla husläkare som fått utökad information var infor-
merade om patientens cancerdiagnos och väl insatta i behand-
lingen. I kontrollgruppen var endast två husläkare väl infor-
merade, fyra hade endast begränsad information om behand-
lingen, två uppgav att de remitterat patienten till specialist-
sjukvården på grund av cancermisstanke men att de inte fått
någon ytterligare information, och två hade ingen kännedom
alls om patientens cancersjukdom (MWU=10,00, P<0,01).

❙ ❙ Diskussion
En majoritet av husläkarna var involverad i diagnostiken av
patientens cancersjukdom. Det var även vanligt att husläka-
ren hade kontakt med patienten under perioden för behand-
ling och uppföljning och att cancersjukdomen då togs upp till
diskussion.

Undersökningen visar att informationen från specialist-
sjukvården till husläkaren är bristfällig. Fyra av husläkarna i
kontrollgruppen hade inte fått någon information alls trots att
två av dem remitterat patienten med anledning av en miss-
tänkt cancerdiagnos. Vidare var endast två av de sex som fått
information väl informerade. Den utökade informationen led-
de till att alla husläkare var informerade om patientens sjuk-
dom och behandling, och de var i huvudsak nöjda med den in-
formation som de fått. Detta förbättrade husläkarnas möjlig-
heter att följa patienten genom sjukdomsförloppet och där-
med deras möjligheter att bedöma patientens behov av stöd.

Utökad information ledde däremot inte till fler eller mer
omfattande kontakter mellan husläkare och patient. En tänk-
bar förklaring till detta är att husläkare som inte är väl infor-
merade om vården på specialistvårdskliniken är mer angeläg-
na att hålla kontakten med patienten än de husläkare som vet
att patienten är väl omhändertagen. Fyndet att fyra av huslä-
karna som fått utökad information gjorde bedömningen att
patienten inte hade behov av deras stöd, styrker en sådan för-
klaring. En annan trolig förklaring är att husläkarnas situation
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Tabell I. Urval av husläkare och patienter samt intervall mellan dia-
gnos och intervju.

Utökad information Kontrollgrupp

Husläkarens kön
Kvinna 4 4
Man 6 6

Upptagningsområde
Landsbygd 4 4
Stad 6 6

Patienternas diagnoser
Bröstcancer 6 5
Kolorektal cancer 2 2
Prostatacancer 2 3

Tid i månader från diagnos 
till intervju med husläkaren
Variationsbredd 14–24 13–26
Medelvärde 20 19



var så pass pressad, med anledning av att Husläkarlagen både
infördes och avskaffades under projektperioden, att det inte
fanns något utrymme för extra kontakter.

Trots att fortlöpande information från specialistsjukvår-
den i form av kopior på epikriser och mottagningsanteckning-
ar fungerar bättre än sedvanliga rutiner, visar våra resultat att
utökad information enligt den presenterade modellen inte är
den optimala. Fyra husläkare som fått utökad information
saknade information om problemområden såsom patientens
psykosociala status och om husläkarens roll i vården av pati-
enten, och tre husläkare tyckte att de fått information för ofta.
Det är angeläget att utveckla rutiner för ett optimalt utbyte av
information mellan vårdnivåer. Utvecklingen inom IT-sek-
torn bör förhoppningsvis kunna erbjuda bra lösningar på pro-
blemet inom en snar framtid.

Det begränsade antalet husläkare i vår undersökning inne-
bär att resultaten måste betraktas som preliminära. Behovet
av fler studier som klargör husläkarens roll i cancervården är
stort, och det är av största vikt att frågan belyses från både lä-
karens och patientens synvinkel.

Slutsatsen är att det är vanligt att svenska husläkare är en-
gagerade i vården av patienter med cancer, inte enbart i peri-
oden för diagnostik av sjukdomen utan även i perioden för be-
handling och uppföljning. Informationen från specialistsjuk-
vården till husläkaren är ofta bristfällig. Utökad information
leder till att husläkarens kunskaper om den enskilda patien-
tens sjukdom och behandling ökar, liksom möjligheten att
följa patienten genom sjukdomsförloppet. Detta verkar i sin
tur förbättra husläkarens möjligheter att bedöma patientens
behov av stöd.

*
Studien genomfördes med anslag från Cancerfonden och
Vårdalstiftelsen.

Artikeln är en modifierad version av artikeln »The role of
the general practitioner in cancer care and the effect of an ex-
tended information routine«, som publicerats i Scandinavian
Journal of Primary Health Care 2000;18;143-8.
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SUMMARY

A Swedish study on 20 general practitioners’ role 
in cancer care
Detailed specialist information facilitates 
the determination of support needs

Birgitta Johansson, Gunilla Berglund, Katarina Hoffman,
Bengt Glimelius, Per-Olow Sjödén
Läkartidningen 2002;99:771-3

The aim of this study is to describe the role of the
GP in the care of one specified cancer patient per
GP and to explore the GP’s knowledge about that
patient’s disease and treatments. A further aim was
to evaluate the effects of an extended information
routine, including increased information from the
specialist clinic to the GP. Twenty GPs were selec-
ted for a semi-structured interview about a patient
randomised either to an extended GP information
routine or to standard information. The results sug-
gest that GPs are commonly involved in the care of
cancer patients, particularly in the diagnosis of the
disease but also during the period of treatments
and follow-up. The information from the specialist
clinic to the GP is insufficient in standard care. The
extended information routine increased the GPs’
knowledge about the disease and treatments and
facilitated their possibilities to determine patients’
need for support. However, this did not affect the
extent of contacts with the patient.
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