
– Du, säger kirurgöverläkaren, i ef-
termiddag är jag borta så du får skriva ut
henne.

– OK, säger underläkaren och tänker
inte mer på saken förrän hon några hek-
tiska timmar senare samlar ihop patien-
tens papper för att göra utskrivningen.
Då förstår hon plötsligt vilken situation
hon och patienten strax kommer att be-
finna sig i.

Patienten är en 32-årig ensamstående
kvinna med två små barn. Hon kom in
akut för fyra dagar sedan på grund av
buksmärtor. Diagnosen blev gallsten
och hon opererades akut. I stället för en
banal galla fann man då en gallblåsecan-
cer med överväxt på levern, tarmen och
peritoneum. Operatören återställde gall-
flödet men såg ingen möjlighet att av-
lägsna tumören. Sedan har det gått någ-
ra dagar, patienten har hämtat sig bra,
mobiliserats och fått fart på tarmen och
det är nu dags för hemgång. Hon har inte
frågat särskilt mycket, hade ju fått be-
sked att det var gallan, och har verkat
nöjd med att hon nu är bättre. På ronder-
na har man frågat henne hur hon mår, om
det gör ont i såret och om tarmen kom-
mit igång. Ingen har talat om opera-
tionsfyndet. Underläkaren förstår plöts-
ligt att det hon nu står i färd med att göra
är att informera en helt ovetande ung
kvinna om en dödlig sjukdom utan hopp
om bot, för att några minuter senare ta
adjö av henne.

–  Men det måste ju göras, tänker hon.

Och så gör hon det. Det blir till och med
värre än hon någonsin kunnat föreställa
sig. Beskedet drabbar patienten som ett
hammarslag, och hon famlar förtvivlat
efter fotfäste. Efter en stund säger hon
plötsligt:

– Och det här har ni vetat om sedan i
måndags, och ingen har sagt någonting.
Hur kan ni göra så?

När frågan så småningom kommer
om vad som ska hända härnäst, kan lä-
karen bara svara att hon ska skriva en re-
miss till onkologen och att patienten
kommer att bli kallad dit, fast tyvärr kan
hon inte säga när, men ganska snart, tror
hon nog.

Lyhördhet och rutiner
Bakom den här situationen fanns inga
onda avsikter. Ändå är det svårt att tän-
ka sig att man, även om man försökt,
skulle ha kunnat skapa en mer grym och
plågsam situation för båda parter. Det
enda positiva i situationen var väl att un-
derläkaren förstod hur katastrofalt det
hela var. Hon rollspelade det hela på en
av våra kurser i kommunikation för can-
cerläkare och hade ägnat mycket kraft åt
att fundera över hur man ger cancerbe-
sked.

Varför berättar jag den här historien?
Jo, av flera skäl. För det första är den
ingalunda unik. Bara i min egen be-
kantskapskrets finns det två personer
som har fått sitt cancerbesked precis
på detta sätt. En hel sjukvårdsavdelning
har låtsats som ingenting i flera dagar,
ingen har sagt någonting och plötsligt
kommer ett cancerbesked vid utskriv-
ningen.

Det andra skälet är att påpeka att man
inte ens med den allra största lyhördhet
och empati kan kompensera för en omöj-

lig planering, och att cancerbesked fak-
tiskt lika mycket är frågan om att bygga
upp en fungerande struktur som om att
genomföra själva samtalet. Vi har ju
nämligen i sjukvården en tendens att i
vår iver att klara av allting och att vara
duktiga försöka genomföra de mest
omöjliga uppgifter.

Exemplet belyser också något som
för alla oss som arbetar med de här frå-
gorna är oerhört viktigt att ta fasta på,
nämligen att en vårdavdelning eller mot-
tagning måste ha definierat uppgiften att
ge cancerbesked på bästa möjliga sätt
som en del av den professionella uppgif-
ten för att det hela ska bli bra genomfört.
Hade man gjort det på den här avdel-
ningen skulle man omedelbart efter ope-
rationen ha satt sig ner för att planera hur
man skulle hjälpa patienten att ta emot
beskedet och stödja henne i hennes kris.
Har man definierat detta som en profes-
sionell uppgift blir det också självklart
att de individer som ska bemöta patien-
ten i de svåra situationerna själva ut-
vecklar sin förmåga att göra detta på bäs-
ta sätt.

Att undvika blixten från klar himmel
Om man misstänker att en patient har
malign sjukdom och initierar en utred-
ning måste man låta patienten veta vad
det är som pågår. Ofta är patienterna
själva medvetna om och rädda för att det
ska röra sig om en cancer. Om vi då inte
talar med dem om denna oro går patien-
ten miste om möjligheten att få ventilera
sin oro tillsammans med sin läkare. Vi-
dare är det en mycket tydlig signal till
patienten att ämnet är alltför farligt att
tala om. Undertexten i förhållningssättet
blir då »cancer ska man tydligen inte
prata om, och min oro är heller inte ett
tillåtet ämne«. Om patienten själv inte
har tänkt på att det kunde vara en can-
cersjukdom riskerar man att hon är helt
oförberedd när beskedet kommer. Blix-
ten från en klar himmel är det allra värs-
ta traumat och försvårar krisbearbet-
ningen väsentligt. Om patienten varit
orolig har redan en bearbetning påbör-
jats och beskedet blir inte lika förlaman-
de.

Naturligtvis blir det på det här sättet
ett antal patienter som är oroliga »i onö-
dan«. Det gäller ju emellertid mycken
annan oro i människors liv också. Om vi
har rimliga och välmotiverade krav på
när vi ska misstänka cancer är inte oron
i onödan, och om vi då inte informerar
har vi bara valt att beskydda patienten
från en av livets normala påfrestningar.
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Du kan väl ta och informera henne…
Att informera om cancer kräver både genomtänkt struktur och empati

Informationssamtalens genomförande har mycket stor betydelse för
patientens förmåga att hantera sin situation vid cancersjukdom.
Kärnan i den goda cancerinformationen kan sägas vara: att förmedla
känslomässig förståelse, att ge patienten en realistisk grund för sin
bearbetning av situationen och att knyta en terapeutisk relation, dvs
att inge patienten tryggheten att inte bli övergiven. Dessa mål upp-
fylls säkert oftare nu än förr, men ett stort antal patientberättelser 
visar att många får cancerbeskedet på ett sätt som är långt ifrån det
optimala. Eftersom det krävs ett medvetet och strukturerat arbete,
både med läkarens eget förhållningssätt och avdelningars/mottag-
ningars sätt att hantera problemet, vore det välkommet med en
prestigefri diskussion i ämnet bland praktiskt verksamma läkare i
cancervården.
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Det är svårt att etiskt motivera att vi skul-
le ta på oss den uppgiften.

Att föra ett samtal eller »att informera«
När man så är framme vid själva samta-
let kan man sätta sig till detta med gans-
ka olika förhållningssätt. Ett mycket
vanligt förhållningssätt är att ha föresat-
sen att ge information om sjukdomen
och dess behandling. Resultatet av den
inställningen blir lätt att man inte alls är
lyhörd för vad patienten har behov av
och vill veta just då. Man har sin egen
agenda där man på förhand har bestämt
sig för vad man behöver berätta om
sjukdomen och om situationen. Jag har
sett många exempel på hur detta kan gå
helt förbi patienten. En mer fruktbar in-
ställning är att utgå ifrån att man ska ha
ett samtal för att utröna vad patienten vill
veta och vilka behov patienten har just
då. Det kan göra en oerhört stor skillnad
om det är patienten som får styra samta-
let, ta frågorna i den ordning som är vik-
tig för henne själv, sätta gränser, fråga
om sådant läkaren inte har tänkt på etc.

Om man har den inställningen blir det
också naturligt att börja samtalet med att
anknyta till den situation som patienten
befinner sig i och uttrycka en förståelse
för den.

Var står patienten?
Vi för våra informationssamtal med pa-
tienter som är i mycket olika situationer.
En kan ha gått och väntat i ett par veck-
or på ett undersökningsresultat, en an-
nan kan ha upptäckts accidentellt och
kan från att ha varit »helt frisk« dagen in-
nan nu plötsligt vara på väg in i vetska-
pen om en livshotande sjukdom.

Vilken situationen än är kan man ge
patienterna känslan av att vara upp-
märksammade som individer och visa
att man förstår deras problem genom 
att börja med att anknyta till detta. Om
man tänker sig in i hur just den här
patienten hamnat där han/hon nu sitter är
det inte svårt att göra ett empatiskt utta-
lande, och det finns väldigt mycket att
vinna på det.

Här är två exempel, som jag i sam-
band med videobaserad samtalsträning
sett på hur läkaren öppnat ett samtal med
likartade förutsättningar. En kvinna har
upptäckts ha en starkt misstänkt bröst-
cancer vid mammografiscreening. Ett
biopsiprov har tagits, och hon har fått
veta att det finns en sådan misstanke och
att hon ska få komma till kirurgmottag-
ningen för besked. I det första fallet bör-
jade läkaren så här:

– Ja, du har ju fått veta att du hade en
misstänkt förändring i bröstet, och pro-
vet som togs då visade ju också att det
var så, alltså att det är en bröstcancer du
har, och nu tänkte jag berätta för dig vad

vi ska göra åt det, om operationen och 
så.

I det andra fallet började han så här:
– Det har ju gått en vecka sen mam-

mografin gjordes. Jag kan tänka mig att
det varit en svår vecka för dig?

Dessa två samtal utföll helt olika. I
det första fallet var patienten tyst och
passiv och gav inte uttryck för några re-
aktioner. Läkaren dominerade samtalet,
informerade noggrant men märkte inte
att patienten uppfattade mycket litet av
informationen. I det andra fallet såg 
patienten först förvånad ut men sade se-
dan:

– Ja, det har varit fruktansvärt … och
jag har ju förstått att det måste vara can-
cer. Är det det?

– Ja, det är det, bekräftade läkaren,
och satt sedan tyst en stund medan pati-
enten grät tillsammans med maken. Så
berättade patienten att hon hade haft en
väninna som dött i bröstcancer och att
hon hela veckan tänkt på väninnans
sjukdom och död. Sedan följde ett sam-
tal där patienten ställde frågor och berät-
tade om sina farhågor.

Att det i det senare fallet finns en helt
annan grund för samarbetet mellan pati-
enten och läkaren än i det första är lätt att
förstå.

Vem vill patienten ha med sig?
Att få besked om en livshotande sjuk-
dom väcker hos de flesta tankar på dö-
den. Detta är förknippat med avsked, en-
samhet och övergivenhet. I en sådan si-
tuation bör patienten ha rätt att ha en nära
anhörig (ibland vill hon ha flera) vid sin
sida. Men om det ska bli så måste även
detta planeras! Man bör fundera över när
diagnosen kan bli klar och sedan disku-
tera detta med patienten.

– Vi räknar med att kunna ge dig be-
sked i morgon (om en vecka etc). Tror du
att din make (eller vem det gäller) skulle
kunna vara med då?

Vår erfarenhet är att nästan alla pati-
enter utnyttjar erbjudandet och att detta
är oerhört värdefullt. Patienten har då
någon att ty sig till för stöd och tröst, som
står henne närmare än vad vi gör. Vida-
re kan man öppna för ett sätt att kommu-
nicera om sjukdomen och känslorna in-
för den, som kanske inte annars hade
känts naturligt. Många människor behö-
ver hjälp med att se att det går att tala
klarspråk om sjukdomens namn, om ris-
ker och möjligheter och om hur man
känner sig inför alltsammans. Det finns
ju ofta en stark impuls att skydda den
andre för det som är svårt, vilket kan
medföra att man undertrycker sina egna
behov.

Det finns många vittnesmål om att ett
lyhört samtal med de allra närmaste när-
varande vid primärinformationen har

varit oerhört betydelsefullt för hela fa-
miljens sätt att hantera sjukdomen och
reaktionerna omkring den.

Hur känner man sig förstådd?
Jag har vid det här laget sett en stor
mängd videoinspelade patient–läkar-
samtal och samtal vid videobaserad
samtalsträning. Den absolut mest påfal-
lande erfarenheten av detta är hur säll-
synt det är med emotionellt gensvar från
den professionelle vårdaren. Samtidigt
har jag genom årens lopp blivit allt fas-
tare övertygad om att det är den vikti-
gaste, för att inte säga avgörande, fak-
torn när det gäller om patienten känner
sig förstådd eller ej. Det ligger en tragik
i detta, eftersom de professionella vår-
darna har en mycket stark ambition att
patienten ska känna sig förstådd.

I alla samtal finns en mängd emotio-
nella signaler från patienten, och i »de
svåra samtalen« är de särskilt många och
starka. Dessa borde verka som hävstäng-
er och redskap för vårdaren att gripa tag
i för att ge respons. Tyvärr är det alltför
sällan detta sker. Som jag ser det finns
det två olika mekanismer som orsakar
detta.

»Det automatiska undvikandet». Det förs-
ta är vad jag brukar kalla det automatis-
ka undvikandet av emotionella signaler.
Detta är så vanligt att det utgör normen
vid samtal i vården, och det sker oavsett
den emotionella laddningen i patientens
signal. Studier har visat att många can-
cerpatienter tror att deras vårdare bara
bryr sig om det somatiska. Det tycks till
stor del bero på en omedveten somatisk
fokusering i samtalen. Jag vet inte vad
orsaken till detta automatiska undvikan-
de är, men det berövar vårdaren och pa-
tienten dyrbara möjligheter i relationen.
Dessbättre går detta att påverka med
samtalsträning.

Mobiliseringen av egna försvar. Det
andra är den självklara mobiliseringen
av egna försvar vid känslomässiga på-
frestningar. När smärtan blir stark väjer
vi undan till neutralare mark. Det är ju
inte konstigt och det är inget att morali-
sera över, men dels är det viktigt att vi
som vårdare gör klart för oss hur starka
våra behov av försvar är och vad det är
som framför allt utmanar dem, dels är
det faktiskt något som går att öva. Man
kan öka sin affekttolerans genom att
koncentrera sig starkare på patientens
behov och mindre på sig själv.

Men vad ska jag säga?
Förutom den smärta som väcks i oss när
våra patienter visar sin plåga så finns en
rädsla och valhänthet hos många vårda-
re: vad kan jag säga egentligen, hur ska

Läkartidningen  ❙ Nr 13  ❙ 2002  ❙ Volym 99 1469



jag kunna ta hand om det som kommer?
Svaret är inte så enkelt som att »man inte
behöver säga något«. Visst händer det att
patienter är nöjda med bara detta, men
ett emotionellt gensvar är en aktiv hand-
ling. Den behöver dock inte vara det
minsta sofistikerad, och det krävs inga
psykologiska specialkunskaper. Enkla,
raka och naturliga repliker eller hand-
lingar som bygger direkt på det man sett
och känt från patienten räcker mycket
långt.

För att detta utbyte alls ska komma
till stånd krävs förstås att det finns ut-
rymme i samtalet för patientens reaktio-
ner och att man aktivt söker efter emo-
tionella signaler. Detta brukar kallas för
emotionell fokusering och är motsatsen
till somatisk fokusering och till det auto-
matiska undvikandet.

Att inge hopp
En viktig uppgift för oss i den här typen
av samtal är att inge hopp. Om chansen
till bot är god eller hygglig tycker nog de
flesta vårdare att det inte är så svårt. De
stora problemen finns vid sjukdomar
med mycket dålig prognos och vid över-
gången från kurativ till palliativ behand-
ling. För en frisk människa är nämligen
hoppet alltid starkt förknippat med över-
levnad. Men hoppets innehåll förändras
med förutsättningarna, och ofta har pati-
enten redan ändrat inriktningen på sitt
hopp. Om då vårdaren inte har följt med
i processen uppstår ett glapp; för vårda-
ren är det en katastrof att sjukdomen inte
går att bota, medan det för patienten vore
en lycka att få uppleva en sommar till.
Om vårdaren då sätter sig till samtalet
med attityden »Nu ska jag berätta den
hemska sanningen« kan det släcka det
realistiska hopp patienten faktiskt har.

Därför är det mycket klokt att försö-
ka ta reda på var patienten befinner sig i
sin process. Frågan »Hur tycker du att
det går och vad tänker du om framti-
den?« kan ju få väldigt olika svar. Säger
patienten »Jo, jag har ju förstått att det
inte går så bra, men jag vill i alla fall vara
med någon tid till« ger det ju vårdaren en
helt annan uppgift än om svaret blir »Jo,
jag tänker bli frisk«. Dessutom kan sam-
ma budskap från vårdaren uppfattas helt
olika beroende på vårdarens fokusering
i samtalet. Är fokuseringen på döden, på
livskvalitet, på behandling eller annat?

Ge aldrig besked per telefon
En betydande minoritet av patienterna
får sitt cancerbesked per telefon. Alla vet
naturligtvis att det inte är ett acceptabelt
sätt att ge sådan information per telefon,
men ändå blir det så. Orsakerna är säkert
många. Långa avstånd är i vissa delar av
landet den viktigaste. En möjlig orsak är
att en läkare ibland känner sig ha fått bra

kontakt med patienten under utredning-
ens gång och därför tycker att det går att
säga per telefon. Detta är nästan alltid
fel. Genomgående i studier är nämligen
att patienter som fått besked per telefon
är mycket missnöjda med det, kränkta
och sårade. Det finns förstås heller inte
utrymme för det som ovan skildras som
önskvärt att cancerinformationen inne-
håller om man inte möts öga mot öga.

Vanligaste orsaken är dock kanske
den fälla man går i om man underlåtit att
ge patienten återbesökstid för beskedet
och i stället måste ringa upp för att kalla
till ett sådant när diagnosen är klar. Det
är då mycket vanligt att patienten oroligt
frågar om det var cancer, och så sitter lä-
karen i fällan: ska jag ljuga eller ska jag
ge besked per telefon? En cancerutred-
ning måste alltid planeras ända fram till
informationstillfället, så att patienten
har en återbesökstid när undersökning-
arna är klara. Om resvägen är lång är det
ändå alltid riktigt att erbjuda patienten
återbesök. Om patienten, som kanske
inte i förväg kan föreställa sig sin egen
reaktion på att få beskedet per telefon,
föreslår detta, kan man exempelvis säga:
»Det är ju alltid bättre att få ge besked
om en sån här undersökning personli-
gen. Det vore ju också väldigt bra om din
fru (eller motsvarande) vore med.« Om
patienten ändå insisterar kan man
kanske i undantagsfall komma överens
om besked per brev eller telefon, men
enligt vår mening bör man göra det »un-
der protest« för att ge patienten möjlig-
het att ändra sig. Och i dessa fall måste
beskedet innehålla löfte om en mycket
snar ny kontakt.

Det finns alltid mycket att göra
En fokusering som alltid borde finnas är
vad man kan göra för patienten. Uttryck-
et »Nu finns det inget mer vi kan göra«
borde vara fullständigt bannlyst, även
om man gör tillägget »för att bota sjuk-
domen.« Det som patienten och anhöri-
ga hör är den första delen, och den släck-
er hopp och väcker känslor av övergi-
venhet. Bara att vända på utsagan för-
ändrar mycket: »Det finns mycket vi kan
göra för dig och vi ska hjälpa dig så gott
vi kan. Vad vi inte kan är att bota sjuk-
domen.«

Samtal på patientens villkor
Det är alltför lätt att ta för givet att pati-
enter i stort sett har samma behov. Det
stämmer verkligen inte. Somliga vill gå
direkt och rakt på de svåraste beskeden,
somliga vill närma sig stegvis och för-
siktigt. Somliga vill kunna reagera öppet
och emotionellt, andra vill hålla sina re-
aktioner för sig själva. »Jag förstår inte
varför dom alltid tror att man vill prata
om eländet«, muttrade en patient om

sina vårdare, medan en annan sade »Det
är ju inte någon som har frågat efter hur
jag egentligen känner det« om samma
personalgrupp.

Vår uppgift måste då vara att vara
följsamma, att vara tillgängliga och att
erbjuda kommunikation utan att kräva
ett speciellt sätt att reagera. Det är ingen
lätt balansgång, för det är givet att redan
i våra erbjudanden kan patienten uppfat-
ta en förväntan på hur man som patient
»borde« reagera.

Gissa mindre, fråga mer
Något som kan underlätta följsamheten
är då att gissa mindre och fråga patienten
mer, dvs att ständigt använda patienten
själv för att validera det man tror sig upp-
fatta. I palliativa situationer hör man ofta
repliken »Jag tror att hon har förstått hur
illa det är ställt«. Varför tro, när man kan
fråga? Risken är ju att vi bygger vårt för-
hållningssätt på felaktiga gissningar.

Jag har här bara tagit upp några ut-
valda aspekter på samtalet om det svåra
samtalet vid cancerinformation. Det
finns andra aspekter som säkert är lika
betydelsefulla, och för en mer systema-
tisk eller detaljerad framställning hänvi-
sar jag till litteraturlistan nedan.

Sättet att informera patienter om can-
cer skiljer sig åt långt mer än exempelvis
sättet att behandla hjärtsvikt eller opere-
ra gallsten. Det är uppenbart att detta of-
tast inte beror på ett aktivt och medvetet
val, som är evidensbaserat. Snarare rör
det sig om omedvetenhet och brist på be-
arbetning av frågeställningen. Detta är
paradoxalt, eftersom cancerinformatio-
nen allmänt anses tillhöra våra svåraste
arbetsuppgifter. Därför vore det väl-
kommet med ett erfarenhets- och me-
ningsutbyte. Hur har olika vårdmiljöer
strukturerat läkarens sätt att hantera pro-
blemet? Är läkarna nöjda med sitt sätt att
arbeta och vilket underlag har de i så fall
för det? Hur arbetar man på olika håll
med fortbildning, stöd för läkare och dis-
kussion om ämnet? Är vi ens överens om
att arbetsuppgiften inrymmer även det
emotionella bemötandet?
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I samband med 1994 års handikappreform beslutade riksdagen att
stimulera utvecklingen av rehabilitering och habilitering med 1,4 miljoner
kronor, bidrag som Socialstyrelsen fördelade och följde upp. Ett axplock av
de medicinskt fokuserade projekt som bedömts vara av riksintresse har
presenterats som separata artiklar i Läkartidningen under 1996 och 1997
och i serieform under 1999–2001.

Denna serie har nu samlats i ett särtryck, som av Socialstyrelsens projekt-
grupp kompletterats med två rapporter som inte redovisats i tidningen.
Särtrycket täcker ett brett spektrum av rehabiliteringen och habilitering,
t ex vid slaganfall, demens och svåra hjärnskador, för barn med särskilda
behov och de många små grupperna med ovanliga funktionshinder.

Skriften har distribuerats av Socialstyrelsen. En mindre upplaga finns att
beställa från Läkartidningen. 
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