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”Jag fick Googla min dödsdom” 

Cancerpatienters upplevelser av sina cancerbesked

 

Jessica Apel och Linnéa Tielinen 

 

 

Trots forskning kring hur ett cancerbesked bör lämnas förekommer det 

idag oetiska tillvägagångssätt. Det existerar få studier om 

cancerpatienters upplevelser av cancerbeskedet, vilket behöver 

undersökas då cancerbeskedet kan innebära att cancerpatientens 

mentala hälsa och framtidssyn drastiskt försämras. Studiens syfte var 

att undersöka cancerpatienters upplevelser av cancerbeskedet i 

samband med att beskedet gavs. Deltagarna handplockades och bestod 

av tio kvinnor respektive sju män som var geografiskt utspridda i 

Sverige med diverse cancerdiagnoser. Deltagarna skulle mottagit sitt 

cancerbesked 10 månader till 15 år före deltagandet. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes som transkriberades och 

tematiserades via hermeneutisk och huvudsakligen induktiv ansats. 

Resultatet innehöll fyra centrala teman (1) tid, plats och rum, (2) 

chock och krisreaktioner, (3) kommunikation, (4) socialt 

sammanhang. Resultatet öppnar dörren för framtida forskning att 

finna verktyg för att kunna ge cancerbesked på bästa sätt samt belysa 

faktorer som bör undvikas. Detta kan minska cancerpatienters mentala 

lidande och hjälpa vårdgivare i det svåra cancerbeskedsamtalet. 

 

Keywords: cancer diagnosis, bad news, cancer, emotional suffering, 

fatal disease 

 

 

Inledning 
 

Cancer 

 

Enligt Socialstyrelsens undersökningar får hundratals människor varje dag en cancerdiagnos i 

Sverige. Så många som var tredje person får ett cancerbesked under sin livstid, vilket gör 

cancer till vår tids nya folksjukdom. En av tre cancerpatienter avlider i sjukdomen, en 

sjukdom som saknar respekt för både livsstil och ålder. Cancer gör sig ständigt ihågkommen i 

samhället då de flesta människor känner någon eller några som har överlevt eller besegrats av 

sjukdomen (Socialstyrelsen, 2013). På senare år har sjukdomen via Cancerfonden blivit ett 

omtalat ämne där både cancermånader och speciella föremål såsom ”Rosa bandet”, ”Fuck 

Cancer”-armband och ”Mustaschkampen” blivit symboler för hur människor tillsammans i 

samhället kan hjälpa forskningen emot cancer framåt. Cancerforskningen får årligen allt högre 

bidrag för att kunna rädda fler liv samtidigt som cancerfallen ökar och allt yngre människor 

drabbas (Socialstyrelsen, 2013). 

Cancer är ett samlingsnamn för över 200 olika sjukdomar som orsakas av förändringar i 

arvsanlagen, där det någonstans i kroppen sker en okontrollerbar celldelning. Cancercellerna 

har en förmåga att kunna undvika kroppens eget immunförsvar vilket innebär att cellerna inte 

dör trots att det signaleras i kroppen om att något är fel. Cellerna kan dela sig i oändlighet 

eftersom de stimulerar sin egen tillväxt och kommer undan tillväxthämmande signaler. 

                                                           

Vi vill lämna ett stort tack till alla deltagare som gjorde detta examensarbete möjligt genom att dela sina 

upplevelser. Vi vill även ge ett stort tack till Per Salander och Gunnar Birgegård för deras stöd och engagemang. 
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Cancercellerna sprider sig via blod och lymfkörtlar till andra organ där de med tiden kan bilda 

metastaser, hur fort och om den processen inträffar varierar mellan individer och diagnoser. 

Cancerceller är vanligtvis elakartade som utan behandling leder till döden, dock 

förekommer godartade tumörer som inte är livshotande. Egenskaperna framträder på 

varierande sätt hos olika cancerdiagnoser och variationen av yttringar och behandling kan 

vara stor hos patienter med samma diagnos (Socialstyrelsen, 2013). 

Det är en jämn könsfördelning gällande cancerincidens i Sverige där 51 % av alla 

cancerfall drabbar män och 49 % kvinnor. De tre mest förekommande diagnoserna är 

prostatacancer, bröstcancer och hudcancer. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos 

kvinnor och står för 30.4 % av alla kvinnliga cancerfall. För männen är prostatacancer den 

mest förekommande diagnosen med 30.6 %. Den mest växande diagnosen i Sverige är 

hudcancer, som består av 15.5 % av alla cancerfall, oberoende av kön.  

Socialstyrelsen har tillsammans med Cancerfonden sedan slutet av 50-talet gjort årliga 

statistiska undersökningar om cancerincidens i Sverige. Under 2012 fick 57 270 personer ett 

cancerbesked och 45 423 av dessa fick beskedet för första gången. Det har skett en ökning i 

Sverige av människor som tar emot ett cancerbesked varje år. I genomsnitt är den årliga 

ökningen 2.1 % för män och 1.6 % kvinnor. Detta förklaras delvis med högre 

genomsnittsålder, fler effektiva upptäckande insatser, livsstil, screening samt en ökad 

exponering av riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2013). 

 

 

Cancerbeskedet 
 

Ett cancerbesked beskrivs som det tillfället där en person för första gången blir upplyst om en 

cancerutveckling i kroppen. Mottagandet av diagnosen beskrivs som en nyhet som leder till 

att patienten drastiskt och negativt förändrar synen på sin framtid (Randall & Wearn, 2005). 

Enligt studier finns en ökad risk för att begå självmord eller få hjärtinfarkt efter ett 

cancerbesked (Fang, F., Sparén, P. Ye, W. Adami, H. O. Mittleman, M. A. Fall, K. & 

Valdimarsdottir, 2012). Ett cancerbesked förekommer på olika sätt och de vanligaste formerna 

är att lämna beskedet med ett personligt möte, telefonen eller via brev. Enligt Björn 

Andersson, Universitetssjukhusöverläkare och docent vid medicinkliniken Sahlgrenska 

universitetssjukhuset, befaras att ännu ett sätt att få ett cancerbesked kan komma att bli 

vanligare i framtiden, nämligen att läsa sina egna e-journaler på internet. Detta innebär att 

patienten hinner läsa sin E-journal genom att logga in med e-legitimation och få kännedom 

om sin cancerdiagnos, innan läkare hunnit få informationen och meddelat patienten om 

diagnosen (Andersson, 2014). 

 

 

Att ta emot ett cancerbesked 

 

Flera studier har tagit fram betydelsefulla aspekter som läkaren bör ta i beaktning vid 

lämnandet av cancerbeskedet. Studier menar att dessa aspekter omfattar resultatet om fyra 

viktiga huvudfaktorer. Dessa faktorer berör en samverkan mellan patient och läkare och består 

av; information om sjukdomen, metod för avslöjandet, emotionellt stöd och omgivningens 

betydelse (Fujumori, M., Akechi, T., Akizuki, N., Okamura, M., Oba, A., Sakano, Y. et al 

2005; 2007).  

En annan undersökning som genomförts med leukemi och lymfomcancerpatienter visade 

att det fanns sex viktiga faktorer vid lämnandet av cancerbeskedet. Dessa sex kategorier 

består av; egenskaper hos den som lämnar beskedet, lättförståelig språknivå och innehåll, 

avsatt tid och stöd för patienten, miljön där beskedet gavs samt upplevelsen av att vara 

cancerdrabbad (Randall & Wearn, 2005).  

Med åren har även olika grundprinciper och protokoll om hur man skall lämna ett 
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cancerbesked konstruerats, ett av de mer välkända är SPIKES protokoll. SPIKES är ett 

sexstegs protokoll, som är en engelsk förkortning, där varje bokstav i ordet SPIKES står för 

en del i lämnandet av dåliga besked, S = setting, P = perception, I = invitation or information, 

K = knowledge, E = empathy, S = summarize or strategrize (Kaplan, 2010). Men även 

SPIKES anses ha brister och att det finns möjlighet till förbättring. Studier i Tyskland gjordes 

där SPIKES protokoll prövades. Studien visade att utformandet av SPIKES inte var 

tillräckligt utan att det fanns saker som behövde tillföras. Dessa berörde framförallt att den 

som lämnar beskedet är medveten om lyssnarens förståelse, möjligheten till att ställa frågor, 

respektera att det finns ett behov av förberedelse och att dela upp cancerbeskedet i två steg 

(Seifart, Hoffman, Bär, Riera, Knorrenschild, Seifart, & Rief, 2014).  

Birgegård (2013) har tagit fram information och faktorer till läkare som lämnar 

cancerbesked, denna information omfattar; gott om tid för beskedet, avskild och lugn miljö, 

möjlighet att patienten får sina frågor besvarande samt tillgång till närvaro av patientens 

anhörig. Det är samtidigt viktigt att den som lämnar beskedet skall använda färdigheter såsom 

aktivt lyssnade, utrymme för frågor, empati och känslomässigt gehör samt hitta en balans 

mellan att belysa hopp om framtiden samt sanningsenlig uppriktighet. Utifrån Birgegårds 

sammanställning blir det oprofessionellt och oetiskt att lämna ett cancerbesked över telefon 

eller brev. Därför bör besked över telefon eller brev i största möjliga mån undvikas 

(Birgegård, 2013).  

Det har skrivits häften och små böcker av rutinerade läkare som handböcker till andra 

mindre rutinerade läkare för lämnandet av ett cancerbesked (Birgegård & Strang, 2001). Men 

dessa handböcker tillsammans med den tidigare forskningen kring lämnandet av svåra 

beskedet tycks inte vara nog, utan det förekommer fler brister i hur svåra besked lämnas. 

Dessa brister berör delar i läkarutbildningen. Nilsson (2010) menar att det efter avslutad 

läkarutbildning ställs höga krav på läkare, deras medicinska kompetens och expertis inom ett 

valt specialistområde. Men när det kommer till betydelsefulla egenskaper i lämnandet av 

svåra sjukdomsbesked finns det andra viktiga förmågor, förutom vetskap om medicin, som 

istället skulle uppmärksammas. Aspekterna består av bristande utbildning kring ämnet, svåra 

samtal. Svåra samtal berör egenskaper så som, att kunna ge tröst, stöd, visa självkännedom 

samt empatisk förmåga. Dessa förmågor saknar alltför många läkare menar Nilsson (2010) 

och påpekar detta bör ingå i läkarutbildningen i form av praktisk övning och handledning. 

 

 

Telefonbesked 

 

Att ta emot ett cancerbesked genom ett personligt möte är det bästa möjliga sättet, enligt de 

flesta vårdgivare. Ändå får cirka 30 % av samtliga patienter sitt cancerbesked via telefon 

(Birgegård, 2013). Detta trots att Hälso- och sjukvårdslagens ansvarsnämnd (HSAN) har gett 

starka rekommendationer att det inte skall inträffa. Exempelvis har detta lett till att 

patientnämnden i Jönköping läns landsting fått ta emot klagomål från många patienter som 

fått besked via telefon. Klagomålen grundades i att de upplevt telefonsamtalet som brutalt och 

ångestfyllt (Malmvall & Blomquist, 2001).  

År 1999 stadgades en förändring i hälso- och sjukvårdslagen, som innebar att patienten 

skulle ges individuellt anpassad information om hans/hennes hälsotillstånd samt de olika 

behandlingar och metoder som förekommer. År 2000 skapades etiska riktlinjer av etiska rådet 

då HSAN tagit emot ett antal klagomål gällande att få cancerbeskedet över telefon. HSAN är 

en statlig domstolsliknande myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor med avseende 

på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bland annat berör prövotid, återkallelse av 

legitimation mm. Dessa riktlinjer går ut på att i största möjliga mån undvika telefonbesked 

och använda personligt sammanträffande som regel. Även att det personliga mötet alltid skall 

ske i enrum, om möjligt med anhörig närvarande, och att inboka nytt samtalsmöte för mer 

information vid annat tillfälle nära inpå (Malmwall & Blomquist, 2001).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Seifart%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24504443#_blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Riera%20Knorrenschild%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24504443#_blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Seifart%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24504443#_blank
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Om ett cancerbesked över telefonen bör undvikas i största möjliga mån, varför 

förekommer då telefonbesked? Den vanligaste formen av telefonbesked förekommer då en 

patient tagit prover, t.ex. mammografi eller cellprovtagning och återkallats till ytterligare en 

provtagning efter somliga cellförändringar. Utredningen vid återbesöket visar 

cancerutveckling och därmed ringer läkaren till patienten för att kalla in till ett personligt 

möte, i avsikt att läkaren skall lämna cancerbeskedet under det personliga mötet. Patienten 

under samtalet frågar därpå; ”är det cancer?” och läkaren sanningsmässigt måste svara ”ja” 

utan avsikt att lämna beskedet över telefon. Detta benämns som ”telefonfällan”. Telefonfällan 

kan undvikas genom att vårdpersonal, som saknar information om provtagningen, istället 

ringer till patienten och bokar in ett personligt samtal. Den uppringande personalen kan 

därmed undvika både telefonfällan och att ljuga (Birgegård, 2013).  

Om beskedet ändå lämnas över telefon bör det tas hänsyn till en rad faktorer. Dessa 

faktorer innebär att den som lämnar beskedet skall avsätta tid till telefonsamtalet och befinna 

sig på avskild plats, för att inte störas av sökare eller annan personal. Personen som lämnar 

beskedet bör tar reda om patienten befinner sig på lämplig plats för att kunna lämna ett 

allvarligt besked. Om personen befinner sig på en offentlig plats med mycket folk eller kör bil 

skall beskedet vänta. Den som lämnar beskedet bör tala med ett språk som personen förstår 

och ge patienten specifika upplysningar om framtida händelser. I samband med samtalet skall 

det bokats in ett personligt möte, det vill säga ett uppföljningsmöte, där patienten får vidare 

information om diagnosen, behandling och tillfälle att få svar på eventuella frågor. Ett andra 

möte är extremt viktigt eftersom patienten oftast befinner sig i chock och upplever stress efter 

cancerbeskedet, vilket innebär att patienten lätt glömmer bort vad som sagts under 

telefonsamtalet. Uppföljningsmötet bör bokas in till samma dag eller dagen därpå, detta 

eftersom att många frågor, svåra känslor kan uppkomma efter samtalet och därmed viktigt 

med en snabb återkoppling (Ngo-Metzger, 2009). 

 

 

Cancerpatientens syn på cancerbeskedet 
 

Det finns en uppsjö av undersökningar där läkare tillfrågats om sina upplevelser angående hur 

ett cancerbesked skall lämnas, samt om hur läkarna tror att patienter skall uppleva beskedet på 

bästa möjliga sätt. Däremot finns få undersökningar där cancerpatienternas tillfrågats om sina 

upplevelser och preferenser. En svensk studies resultat visade att när patienten får bestämma 

så vill de ha mer relation än information. Cancerbeskedet var mycket mer än bara själva 

beskeds-tillfället. Beskedet beskrevs mer som en process om hur vårdpersonalen och läkaren 

levde upp till patientens förväntningar (Salander, 2002). 

En studie som gjorts från patientens synvinkel beskriver att de flesta deltagarna i studien 

upplevde att de hade samma erfarenheter av cancerbeskedet, och deltagarna hade olika åsikter 

om hur det borde lämnats. Även om deltagarna delvis var belåtna med hur beskedet lämnats 

fanns det saker som de ville trycka extra på. Dessa var att lägga extra stor vikt vid den platsen 

där beskedet gavs, att platsen skall kännas bekväm. Samt se till att den som ger beskedet har 

tillräckligt mycket avsatt tid för patienten för att försöka känna med patientens 

upplevelse/situation (Ptacek & Ptacek, 2001). 

Även om det finns protokoll om aspekter som bör tas i beaktning vid lämnandet av 

cancerbesked, finns det studier som tyder på att alla patienter önskar olika bemötande när det 

gäller cancerbeskedet. En studie beskriver att det fanns skillnader i hur patienter vill bli 

bemötta via ett cancerbesked utifrån individens intern respektive extern lokus av kontroll 

gällande hälsa. Internt kontrollokus var gällande hälsa innebär att individen själv tror på sin 

egen förmåga att påverka sin livssituation. Medens extern kontrollokus var gällande hälsa 

innebär att individen är bortom all kontroll att påverka sin livssituation, som istället tror att 

händelser styrs av yttre faktorer. Resultatet från studien visade att 77.8 % av deltagarna ville 

ha ett empatiskt, professionellt bemötande vid cancerbeskedet, 12.5 % önskade ett mer 
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distanserat, professionellt bemötande medan endast 9.7 % önskade ett överdrivet emotionellt 

bemötande och ingen valde det hårda, tydliga bemötandet. Deltagarna beskrev sina 

preferenser vid bemötande i form av aspekterna vårdande, professionalitet, talets utformande, 

hopp och tid. Personer med ett högt internt kontrollokus gällande hälsa och ett lägre externt 

kontrollokus gällande hälsa lade stor vikt vid talets utformande och tid. Medan de deltagare 

som hade ett högre externt kontrollokus gällande hälsa lade mera vikt vid tid och hopp 

(Martins & Carvalho, 2013). 

 

Reaktioner 

 

Ett sjukdomsbesked skapar skilda reaktioner hos människor. De allra flesta som tar emot ett 

cancerbesked hamnar förr eller senare i ett chocktillstånd. Många cancerdrabbade börjar 

fundera över existentiella frågor, sin egen dödlighet och meningen med livet. Känslor som 

ångest och rädsla är starkt kopplat till dessa frågor (Cullberg, 2003). Morse och Johnson 

(1991) beskriver den första fasen vid allvarliga symptom av sjukdomskänsla som 

osäkerhetsstadiet. En tid där patienten ständigt försöker förstå innebörden av sin nyuppkomna 

situation och spekulerar kring sina symptom. Osäkerhetsstadiet övergår sedan till en psykisk 

kris när patienten fått en kritisk diagnos bekräftad. Psykisk kris vid svår sjukdom kan 

innebära känslor av tappad kontroll, misstro till livet och hot mot ens egen trygghet och 

identitet (Cullberg, 2003). Psykisk kris kan härledas till ett trauma där individen upplever 

svåra känslor av stress, kaos och ångest. Alla individer reagerar olika vid svåra besked och 

spekulerar vanligen i positiv eller negativ utgång (Nilzon, 2004; Maier & Seligman, 1976; 

Van den Berg & Van den Bos, 1989).  

Kris kan bestå av olika faser som formar individens upplevelser, dessa faser är chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen (Cullberg, 2003). Chockfasen 

inträffar vid ett svårt besked eller traumatisk händelse, såsom olyckor, och pågår upptill ett 

par dygn. Individen som befinner sig i chockfasen kan uppleva kritiska känslor såsom 

overklighetskänslor, förvirring och ilska och i många fall uppstår gråtande reaktioner. 

Individen i chockfasen kan därmed vara i stort behov av socialt stöd, nära anhöriga och 

vårdpersonal, särskilt viktigt om det omfattar svåra sjukdomsbesked. Detta eftersom att det 

vid svåra besked, såsom cancerbesked, kan vara svårt för patienten att ta in information om 

vidare behandling vid tidpunkten patienten tar emot cancerbeskedet. Det kan därmed vara 

aktuellt att boka in en särskild tid ett par dagar senare, för vidare konsultation av läkaren samt 

för ytterligare funderingar och tankar hos patienten (Cullberg, 2003).  

Reaktionsfasen är den fas där individen medvetet begriper sin svåra livssituation och gör 

sig ständigt påmind om den, händelsen inte kan förnekas och känslor av kaos kan uppstå. 

Vanliga känslor under reaktionsfasen kan omfatta sorg, förtvivlan, trötthet, sömnproblem, 

orkeslöshet, rastlöshet och hopplöshet. När den akuta fasen, reaktionsfasen, avslutas övergår 

individen till Bearbetningsfasen som innebär att individen hamnar i en process av att bearbeta 

händelsen för att kunna återgå till ett ”normalt” sinnestillstånd. Känslor som individen upplevt 

under reaktionsdasen kan leda till svåra kaotiska känslor och förtvivlan, och därmed kan det 

vara bra för individen att tala om händelsen och få det återberättat till sig om händelsen. 

Avslutningsvis kommer Nyorienteringsfasen som vanligtvis pågår livet ut och innebär att 

händelsen eller sjukdomen inte dagligen står i fokus (Cullberg, 2003).  

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Denna studies syfte var att undersöka cancerpatienters upplevelser av cancerbeskedet i 

samband med att beskedet gavs. Tidigare forskning har utförts inom området kring 

cancerbeskedet. Dessa studier berör hur läkare ser på beskedet och inte cancerpatienten, vilket 

gör denna studie mer unik. Frågeställningarna som denna studie utgick från var (I) hur 
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cancerbeskedet var disponerat, (II) hur cancerpatienten reagerade på beskedet, (III) vad 

cancerpatienten ansåg om sätter som beskedet gavs på, (IV) hur cancerpatienten uppfattade att 

utformningen av beskedet inverkade på deras inställning till fortsatt behandling.  

Författarna valde att utföra semistrukturerade intervjuer, hermeneutisk inriktning, induktiv 

ansats och med tematisk analys i studien. En hermeneutisk inriktning (Langemar, 2011) och 

huvudsakligen induktiv ansats kan fånga patientens subjektiva upplevelser av cancerbeskedet, 

samt ta hänsyn till etiska riktlinjer och undvika potentiella missförstånd som eventuellt kunnat 

uppstå i en kvantitativ undersökning. Kvalitativ intervjumetod är väl anpassad för att kunna 

fånga deltagarens känsloregister eftersom det i kvalitativa intervjuer finns tillgång till en ”Jag-

Du-relation” mellan undersökaren och deltagaren (Maxwell, 2012). 

 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

Målet med urvalet av deltagarna i studien var att nå en jämn fördelning i deltagandet mellan 

cancerdrabbade män och kvinnor, i olika åldrar med en rad av olika cancerdiagnoser. Detta för 

att få en bredare bild av cancerbeskedet. Kriterier för att medverka i studien var att samtliga 

deltagare skulle haft en eller flera cancerdiagnoser som var den första cancerdiagnosen i livet. 

Diagnosen fick beröra en tidsram där patienten tidigast tagit emot beskedet 10 månader innan 

intervjun, samt senast tagit emot beskedet 15 år tidigare. Just 10 månader sattes som gräns för 

att minska risken för att individen fortfarande befann sig i svår kris och minska risken för 

emotionellt lidande. Författarna ville undvika att väcka känslor som ännu inte hunnits 

bearbetas. Författarna satte gränsen för 15 år eftersom författarna uppskattade att om det gått 

för lång tid skulle deltagarna eventuellt inte minnas den verkliga upplevelsen. Dessa 

tidsangivelser kom författarna fram till genomtvå pilotstudier som gjorde för att samla 

information inför denna studie. Samtliga deltagare skulle även vara myndiga och 

behandlingsfria från cancer vid intervjutillfället. 

Deltagarna var geografiskt utspridda från Malmö till Umeå, i olika åldrar med spridda 

cancerdiagnoser. Deltagarna hade diverse yrken och daglig sysselsättning, bl.a. lärare, 

krishanterare, pensionär och studerande. När studien startade fanns 20 potentiella deltagare 

och efter 15 genomförda intervjuer uppstod en mättnad. För att säkerställa intervjuresultatet 

genomfördes ytterligare två intervjuer. Två personer avböjdes att medverka då mättnad 

uppstått. Deltagarna bestod av tio kvinnor samt sju män som var 19-74 år (M = 39.2, SD = 

6.82). Sex deltagare tog emot cancerbeskedet över telefon, nio deltagare med personligt 

samtal och två deltagare fick beskedet via brev. 

Cancerdiagnoserna som deltagarna hade var: bröstcancer, prostatacancer, leukemi, 

magmun/tarmcancer, njurcancer/binjurecancer, lungcancer, livmoderhalscancer, 

sköldkörtelcancer och äggstockscancer. Det uppstod ett bortfall under datainsamlingen. Av 

den orsaken att en deltagare inte uppfyllde kraven för studiens kriterier och intervjun fick 

därmed avbrytas. Denna intervju har inte transkriberats eller analyserats. 

 

 

Material 
 

Inför studien genomfördes två pilotstudier. En pilotstudie om cancerpatienters upplevelser av 

cancerbeskedet. Den andra pilotstudien bestod av nära anhörigas upplevelser av 

cancerbeskedet. Båda pilotstudierna bestod av fyra deltagare som intervjuades enskilt i ca 

tjugo minuter, studierna transkriberades och analyserades med interbedömarreliabilitetstest. 

Pilotstudierna genomfördes för att skapa en djupare förståelse av cancer och cancerbeskedet 

samt för att samla information inför denna studie. Med hjälp av resultatet från pilotstudierna 
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och tidigare forskning inom området kunde en intervjuguide framställas och sedan användas i 

denna studie. Med hjälp av pilotstudierna kunde även lämpliga frågeställningar utvecklas 

inför denna studie, som skulle belysa upplevelsen av cancerbeskedet. 

Till denna studie användes intervjuguiden, som var semistrukturerad, där varje intervju 

introducerades med fyra grundläggande frågor om information om deltagarens kön, typ av 

diagnos, ålder idag respektive ålder vid diagnostillfället. Sedan fortsatte intervjuguiden med 

öppna frågor om upplevelser kring cancerbeskedet. En sådan fråga var ”beskriv hur din 

situation såg ut när du fick ditt cancerbesked?” samt ”kan du beskriva hur du kände när du 

fick ditt cancerbesked?” Detta gav intervjun en öppning samt utrymme för deltagaren att prata 

fritt om sina subjektiva upplevelser och känslor. Sedan gick intervjuguiden in på mer 

detaljerade och strukturerade frågor som berörde tid, plats och rum för cancerbeskedet som 

berörde den första frågeställningen (I), hur cancerbeskedet var disponerat. T.ex. var deltagaren 

befann sig och vem som gav diagnosen. Exempel på sådan fråga var: ”på vilket sätt fick du 

din cancerdiagnos?” ”var befann du dig när du fick beskedet?”. Dessa frågor gav även 

intervjuarna en chans att se över hur samtliga deltagare tagit emot sitt cancerbesked, och se 

om det stämde överens med Bigergård (2003) information om att var tredje patient tar emot 

beskedet över telefon. 

Eftersom att reaktioner är vanligt förekommande vid svåra besked (Cullberg, 2003) 

formades frågor i intervjuguiden efter andra frågeställningen (II), hur cancerpatienten 

reagerade på beskedet. Frågor kring hur deltagaren reagerade på beskedet berörde deltagarens 

känslor och tankar. Ett exempel på frågor om reaktionen var; ”kan du beskriva dina känslor 

när du fick cancerbeskedet? ”Hur gick dina tankar när du fick beskedet”.  

Utifrån Birgegård & Strang (2001) formades sedan den tredje frågeställningen (III); vad 

cancerpatienten ansåg om sättet som beskedet gavs på. Detta för att nå information om hur 

patienten upplevde utformningen av beskedet. Samt frågor som berörde vad deltagaren ansåg 

om sättet som beskedet gavs på och om det kunde gjorts bättre. Samtidigt som författarna 

ställde frågor om vad som ansågs vara funktionellt med hänsyn till situationen. Exempel på 

några sådana frågor var; ”Fanns det något som var bra med tanke på hur beskedet gavs?”. 

”Hur kunde beskedet getts på ett bättre sätt?”. Intervjuarna kunde även ställa närmare frågor 

om vad deltagaren ansåg om respektive sätt att lämna beskedet. D.v.s. komma in på närmare 

frågor för deltagarna som tagit emot beskedet över brev, telefon eller personligt samtal, vars 

information framgått under den första frågeställningen. Exempelvis ”vad anser du om 

cancerbeskedet som gavs över telefon?”. ”Vad tycker du om att få beskedet via ett personligt 

samtal, vad var bra, och vad kunde gjorts bättre?”. 

Med hjälp av Salander, Bergenhem och Henriksson (1999) formulerades den sista och 

fjärde frågeställningen (IV). Denna handlade om hur cancerpatienten uppfattade utformningen 

av beskedet och hur det inverkade på deras inställning till fortsatt behandling. Detta för att nå 

en förståelse om vårdgivarens påverkan på patientens fortsatta syn på prognosen. Samt hur 

utformningen av beskedet påverkat individens mentala hälsa och förhoppningar kring sin 

egen överlevnad. Exempel på hur detta kunde se ut var ”påverkade sättet som beskedet gavs 

på, din inställning till fortsatt behandling? Om ja, på vilket sätt då?”' 

I intervjuguiden fanns alternativ till följdfrågor och sammanfattningsfrågor som var 

ständigt förekommande under samtliga intervjuer. Dessa frågor var ”vad menar du då?” ”kan 

du berätta mer?” ”har jag förstått dig rätt?”. Detta för att skapa största möjliga förståelse om 

deltagarens upplevelser samt undvika missförstånd och tolkningsproblem under intervjuns 

gång. Material som användes för intervjuerna var mobiltelefon samt datorer till Skype och 

transkribering av material. 
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Procedur 
 

Deltagarna kontaktades med hjälp av verksamma hematolog-läkare och kuratorer på olika 

hematolog/onkologmottagningar, cancergrupper och cancerforum i Sverige. En förfrågan 

placerades ut på olika cancerforum där cancerpatienter inbjöds till att delta i studien samt 

information om att vissa deltagare eventuellt kunde bli exkluderade p.g.a. tänkbar mättnad. 

Vidare framfördes information om studiens syfte, anonymt deltagande, insamlingsmetod samt 

att känsliga frågor kunde förekomma. 

De personer som anmält intresse för deltagande i studien kontaktades med ett missivbrev 

via post eller e-post. Missivbrevet bestod av information om studiens syfte. Det framgick 

även information om frivilligt deltagande, konfidentialitet, tillvägagångssätt för insamling av 

material, bearbetning av materialet och vad det resultatet skulle användas till 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna informerades vid ett flertal tillfällen att känsliga frågor kunde uppstå samt att 

frågorna inte behövde besvaras om deltagaren misstyckte (Langemar, 2011). Innan intervjun 

startade undersökarna med att informera deltagaren att hen när som helst kunde ta en paus 

eller avbryta. I missivbrevet framgick information om att intervjun skulle pågå under ca 30-60 

minuter, där allt material spelades in via mobiltelefon till transkribering och tolkningssyfte. 

När deltagaren accepterat sin medverkan kontaktades deltagaren för inbokning av intervju. 

Deltagaren fick själv bestämma dag, plats och tid för intervjun. Detta för deltagaren skulle få 

valet för den tidpunkt, plats där hon eller han kände sig bekväm och trygg för att berätta om 

sin upplevelse av cancerbeskedet. 

Majoriteten av intervjuerna utfördes i respondentens hem, där bägge intervjuarna var på 

plats. Vid två intervjutillfällen saknades möjligheten för båda intervjuarna att medverka, 

därmed utfördes dessa intervjuer med enbart en intervjuare. När intervjuarna anlänt till 

deltagaren satte sig samtliga personer i ett rum där intervjun ägde rum. Intervjuarna inledde 

med att fråga om deltagaren läst igenom missivbrevet, samt berättade återigen om studiens 

syfte, tillvägagångssätt och etiken. Innan intervjun startade såg intervjuarna till att få ett 

tydligt informerat samtycke till deltagande (Kvale & Brinkman, 2013). Intervjuarna frågade 

om deltagaren hade frågor innan intervjun startade. När deltagaren kände sig redo att bli 

intervjuad startade intervjuarna sina inspelningsfunktioner på respektive mobiltelefon och 

började ställa frågor efter intervjuguiden. Under intervjuns gång kontrollerade intervjuarna att 

deltagaren mådde bra samt att han/hon inte upplevde starka, obehagliga känslor eller var i 

behov av paus. 

När samtliga frågor besvarats avstämde intervjuarna om deltagaren ville tillägga ytterligare 

information samt repeterade i kort deltagarens upplevelse för att stämma av att det inte 

uppkommit några feltolkningar. Sedan avrundades intervjun och intervjuarna delade ut 

information om stöd och journummer som deltagaren kunde vända sig till vid behov, då 

intervjuarna gått. Även undersökarnas kontaktuppgifter lämnades till deltagaren om 

deltagaren hade vidare frågor om studien, ångrade sitt deltagande alternativt upplevde 

psykiska besvär efter intervjun. Intervjuarna stannade kvar cirka 30 minuter efter intervjun för 

att se till att deltagaren inte upplevde psykiska besvär som utlösts i samband med intervjun. 

Intervjuarna tackade ödmjukast för deltagandet och avreste. De personliga intervjuerna pågick 

i största delen cirka 45 minuter, den längsta intervjun pågick i 105 minuter och den kortaste 

intervjun i 35 minuter. 

Intervjuerna transkriberades inför analysprocessen. I fyra fall intervjuades deltagarna över 

Skype eller telefon, detta för att avståndet eller möjligheten av avsätta tid till personlig 

intervju inte var genomförbar. I dessa fall skedde intervjun i lugn miljö på avskild plats, utan 

möjlighet att bli avbrutna. I samma procedur som i de personliga intervjuerna, avsattes tid där 

intervjuarna berättade om studiens syfte, frågade respondenten om hen hade några frågor eller 

funderingar om studien. När deltagaren kände sig redo, startade intervjuarna 

inspelningsfunktionerna på respektive mobiltelefon och började ställa frågor efter 
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intervjuguiden. Intervjuarna frågade deltagaren regelbundet under intervjun om allting känns 

bra och att deltagaren inte upplevde för svåra mentala eller känslomässiga påfrestningar. När 

samtliga frågor besvarats frågade intervjuarna om deltagaren hade ytterligare information att 

tillägga, samt om deltagaren upplevde svåra psykiska problem i samband med intervjun. 

Information om kris och journummer samt intervjuarnas kontaktuppgifter förmedlades. Till 

sist avslutades samtalet och intervjuarna tackade ödmjukast för medverkan. 

Intervjuerna över telefon och Skype pågick i genomsnitt i cirka 40 minuter där den längsta 

intervjun pågick i 55 minuter och den kortaste intervjun i 25 minuter. När samtliga intervjuer i 

studiens genomförts och avrundats, frågade intervjuarna om de fick lov att återkomma till 

deltagaren efter ett par dagar. Deltagare som samtyckte kontaktades efter ett par dagar via 

telefon, för att författarna ville försäkra om sig att deltagaren inte upplevde några psykiska 

besvär efter deltagandet (Kvale & Brinkmann, 2013). 

 

Databearbetning 

 

Författarna valde att arbeta utifrån en kvalitativ induktiv ansats och hermeneutiskt 

tillvägagångssätt med författarnas förförståelse och tolkning. Förförståelsen utgjorde en 

central roll i det hermeneutiska synsättet och användes i tolkningsprocessen. Detta innebär att 

författarna närmade sig objektet via sin förförståelse men inte låter sig färgas i tolkningen av 

texten under analysen. Det kan dock inte helt uteslutas att de induktivt genererade slutsatserna 

i analysen tagit färg av författarnas förförståelse. Författarnas förförståelse om cancer och 

cancerbesked grundar sig vid att en av författarnas nära anhörig avlidit i sjukdomen, samt en 

författare som idag är behandlingsfri från leukemi. Författarnas bakgrund och egna 

erfarenheter av cancer och cancerbesked kan därmed ha gett inverkan på studien, vilket inte 

kan uteslutas.  

Tolkning och förståelseprocessen kan liknas med ett pussel med en stor och kaotisk hög av 

pusselbitar (Ödman, 2007). Vid databearbetningen transkriberades respektive intervju 

ordagrant. Detta resulterade i 147 A4-sidor av transkriberat material för samtliga intervjuer. 

Författarna fördelade materialet sinsemellan och transkriberade separat. Sedan förmedlades 

transkriberingsmaterialet ömsesidigt mellan författarna för en korrekt och noggrann 

kontrollering av transkriberingen, för respektive intervju. Under transkriberingen 

formulerades allting som sades, stakningar, pauser, upprepningar och dyl. Här analyserades 

även text som utgav viktig information eller mening om deltagarnas förutsättningar som kön, 

ålder vid cancerdiagnosen och typ av cancerdiagnos. När all transkribering var genomförd 

meningskoncentrerades materialet till kortare och mer abstrakt material. 

Meningskoncentreringen uteslöt all irrelevant data, upprepningar samt material som 

upplevdes som irrelevant för studiens syfte och resulterade i cirka 2-6 A-4sidor för respektive 

intervju (Maxwell, 2012). Nu skulle pusselbitarna i högen att börja bilda ett pussel. 

Författarna gick ifrån delar till helhet genom att ständigt diskutera och reflektera 

sinsemellan de olika tolkningarna. Genom detta nådde författarna en gemensam förståelse för 

meningsenheterna som sedan kodades för att nå en tydligare bild av det som sagts. Sedan 

fördes samtliga koder samman. Samtliga koder namngavs och kopplades till 

meningsenheterna för att snabbt kunna gå tillbaka och se över materialet vid behov. Det 

slutgiltiga resultatet av alla sammanförda koder utgjorde i sin tur olika undertema och pusslet 

började ta form. De underteman som framkom under analysen resulterade i fyra olika centrala 

teman som kunde knytas till studiens fyra frågeställningar (Bryman, 2011).  

Ett konkret exempel på hur pusslet tog form var genom att t.ex. använda meningsenheten 

”jag tänker inte dö” som kodades till ”kämparanda” som i sin tur kopplades till Undertemat 

”död och överlevnad”. Som till slut hamnade under det första centrala temat ”chock och 

krisreaktion” Ett annat exempel på undertema som ingår i det centrala temat ”chock och 

krisreaktion” är ”panik” där exempel på kod var ”stark rädsla” med en meningsenhet som 

”jag blev livrädd”. 
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När pusslet var lagt och analysen var färdig genomfördes ett interbedömarreliabilitetstest 

för att undersöka analysens stabilitet. Interbedömarna granskade meningskoncentreringarna 

och fick tillgång till samtliga koder. Meningskoncentreringarna analyserades av båda 

interbedömarna, var för sig, för att sedan kunna jämföra materialet. Efter interbedömarnas 

enskilda analysering, jämfördes resultaten med varandra för att kontrollera om koderna 

förekommit i de 17 intervjuerna eller inte (Maxwell, 2012). I 82 % av fallen stämde 

jämförelserna överens i huruvida en kod förekommit i en intervju eller inte. 

 

 

Resultat 
 

När författarna analyserat intervjuerna fick författarna fram fyra centrala teman gällande 

cancerpatientens upplevelse av beskedet i samband med att beskedet gavs. Dessa centrala 

teman omfattar (1) tid, plats och rum för cancerbeskedet, (2) upplevelser av chock och 

krisreaktioner, (3) kommunikation, (4) socialt sammanhang. Samtliga centrala teman är i sin 

tur uppbygga med flertal underteman som stärker resultatet. Dessa underteman består av 

exempel på beteenden, citat och formuleringar som deltagarna uttryckt under 

datainsamlingen. 

 

Tid, plats och rum för cancerbeskedet 
 

Det första berörde hur cancerbeskedet var disponerat via tid, plats och rum, d.v.s. om beskedet 

gavs via ett personligt samtal, telefon eller brev. Flertalet av de deltagare som tagit emot 

beskedet över telefon var kritiska till hur beskedet lämnades. Dessa deltagare önskade att de 

istället fått ett personligt besked, eftersom de belyste att relation till sjukvården, socialt stöd, 

struktur/ prognos gällande behandling samt information saknades vid telefonbeskedet. ”Min 

husläkare ringde när jag var på Resia och sa att jag hade cancer. När jag började ställa frågor 

kunde inte husläkaren säga nått, han sa att jag skulle åka hem, googla och invänta kallelse om 

ett par veckor”. ”Jag satt själv och körde på motorvägen när telefonen ringde. Det var min 

läkare som sa att jag hade cancer. Jag minns att min första tanke var att jag höll på att köra av 

vägen”. Det minst förekommande sättet att få ett cancerbesked var via brev, vanligt 

förekommande att brev kom med remiss/tidsbokning där det samtidigt framstod ett 

cancerbesked, indirekt. ”Jag kom hem från semestern och hittade högen med brev innanför 

dörren. Jag rotade fram brevet ur högen och hittade en hälsodeklaration angående cancer i 

släkten. Då förstod jag att det var cancer”. Det mest förekommande sättet att få ett 

cancerbesked var via ett personligt samtal. Det flesta som tog emot ett personligt 

cancerbesked ansåg att det var ett bra mottagande, dock med möjlighet till förbättring 

gällande plats och miljö. Plats och miljön hade en avgörande roll i hur deltagaren upplevde 

cancerbeskedet ”två läkare kom in i salen, som jag delade med fem andra okända och sa ”du 

har cancer” och vad hade dom andra med det att göra” ”dom hade försökt att göra det mysigt 

med dämpad belysning och tända ljus, det kändes varmt och tryggt och jag uppskattade det”. 

Tidpunkten för beskedet var viktigt för samtliga deltagare, då många fick beskedet en 

fredag, före/under storhelg samt före sin egen semester. Detta framfördes av många som en 

nackdel och deltagarna önskade istället att beskedet kunde väntat till kommande arbetsvecka. 

”Jag fick mitt besked dagen före midsommar och hur kul vare att fira midsommar då liksom?” 

”Jag fick mitt besked sent fredag eftermiddag och alla mina planer för helgen fick ställas in” 

”Fick mitt besked precis när läkaren skulle på semester, han sa att ”vi tar det här när jag 

kommer tillbaka från min semester”. I Tabell 1 nedan visas det centrala temat tid, rum och 

plats. Underteman var telefonbesked, personligt möte och via brev. Exempel på koder för 

undertemat personligt möte var bra mottagande, trygg omgivning och dåligt mottagande. 

Exempel på meningsenheter var ”jag körde bilen på E-18” eller ”professionell och varm 

läkare”.  
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Tabell 1 

Tematisering av Tid, plats och rum 

   

Exempel meningsenheter Exempel koder Undertema 

Jag körde bilen på E-18 Fara Telefonbesked 

Jag satt på resebyrån Offentligt  

Jag satt på Arlanda Allmän plats  

Jag var på jobbet Arbete  

Jag bad specifikt att inte få det 

på telefon ändå ringde dom, jag 

var hemma själv 

Avskyvärt  

Jag stod i kön på ICA Vardagsliv  

Vi kom in i rummet som var 

alldeles vitt och kallt 

Avskalat Personligt möte 

Jag ville inte gå in där kändes 

som om att kliva in i graven 

Dålig miljö  

Han satt vid min sida länge och 

väl 

Bra mottagande  

Han satte sig ner och när 

telefonen ringde och det var min 

mamma pratade han med henne 

också 

Bra mottagande  

Jag klev in på hans rum och 

sökaren lät hela tiden 

Dåligt mottagande   

Kände inte läkaren så han visste 

inget om mig eller min tidigare 

historia 

Dåligt mottagande  

Satt rakt upp och ner i sängen i 

salen tillsammans med de andra 

på rummet 

Dålig miljö  

En varmt och trevligt rum men 

fruktansvärda nyheter 
Trygg omgivning  

Fick beskedet två dagar före 

midsommar 

Storhelg  

Fick beskedet på en fredag 

eftermiddag 

Helg  

Fick beskedet strax innan 

utskrivning 

Hemgång  

Fick beskedet innan läkaren 

skulle åka till Thailand i 3 

veckor 

Semester  

Jag fick beskedet när jag precis 

skulle ha min semester 

Semester  

Jag stod i högen med brev efter 

jag kommit hem från semestern 

Post Via brev 

Jag fattade när det kom med en 

hälsodeklaration med frågor om 

anlag för cancer 

Papper  
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Upplevelser av chock och krisreaktioner 

 

När deltagarna tog emot cancerbeskedet uppvisade majoriteten tecken på chock och 

krisreaktioner. Dessa reaktioner omfattade både fysiska och psykiska besvär som uppkom vid 

tidpunkten av cancerbeskedet. Känslan och upplevelsen av ångest hade hög förekomst i 

intervjuerna, både i form av fysiska besvär vid beskedet som hjärtklappningar, tårar, 

hyperventilerande, panikångestattacker, skakningar och andningssvårigheter, ”det var som om 

någon slog undan fötterna från golvet” eller ”slog mig i huvudet”. Samt vanliga psykiska och 

känslomässiga reaktioner som ledsamhet, tomhet, dödstankar, minnesluckor, framtidsoro, 

rädsla och ovisshet. Flera deltagare upplevde svåra känslor av dödsångest och tankar kring 

döden vid beskedet där ordet cancer benämndes som mycket hotfullt och aggressivt. Tankar 

som ”hur lång tid har jag kvar?” uppstod i ekvivalent uttryck som tankar kring överlevnad – 

”jag ska fan inte dö” var vanligt och uttrycktes av flera deltagare. Tankar kring döden och sin 

dödlighet var centralt utformat där informanterna saknade makt och kontroll om vad som 

skulle hände härnäst, alternativt målat upp en bild av framtiden som mycket negativ/positiv. 

Informanterna upplevde det som mentalt påfrestande att inte veta om något om framtiden, där 

livet står på spel. ”När läkaren sa cancer var min första fråga var hur lång tid jag hade kvar att 

leva, läkaren svarade; vill du verkligen veta det? Jag åkte hem och förberedde mig inför min 

begravning”. 

Andra vanliga chockreaktioner berörde ett flyktbeteende där patienten inte ville förstå 

innebörden av beskedet och valde därför att ”fly från händelsen”. Flyktbeteende vid 

chockfasen var inte ovanligt. Flera deltagare beskrev tiden vid beskedet som mycket psykiskt 

påfrestande. När läkaren klev in i ett patientrum och gav beskedet cancer, var en deltagares 

första reaktion att dra täcket över huvudet och stannade där i över 30 minuter. Andra 

chockreaktioner som uppstod var att ständigt hålla sig sysselsatt med arbete, trädgårdssysslor 

eller övriga arbeten ”i flera veckor efter beskedet ville jag hålla mig sysselsatt så jag gjorde 

långa listor av saker att göra, så jag hela tiden skulle ha en arbetsuppgift”. Detta för att 

undvika känslostormen och tankar kring situationens allvar. Deltagarna talade om att de 

upplevde flyktbeteenden som att storma ut från rummet eller ”slå av” och ”tänka på annat”. 

Deltagarna beskrev en känsla av ledsamhet över att deras framtid nu skulle se annorlunda ut 

eller var ledsna över det fruktansvärda beskedet de fått. En del pratade om förnekelse i form 

av att ”detta händer inte mig”. Deltagarna beskrev en panik som kom farandes och det hade 

svårt att tänka klart eller förstå vad som verkligen hände. I Tabell 2 nedan visas underteman, 

koder och meningsenheter som placerats under det centrala temat chock och krisreaktioner. 

Underteman för chock och krisreaktioner var död/överlevnad, fysisk reaktion, panik, ångest, 

flykt/förnekelse och ledsenhet. Exempel på koder för undertemat var kämpar-anda, 

uppgivenhet och livsomvändning. Exempel på meningsenheter var ”nu dör jag” eller ”kändes 

som om jag inte fick luft”.  

 

Tabell 2 

Tematisering av Chock och krisreaktioner  

   

Exempel meningsenheter Exempel koder Undertema 

Jag tänker fan inte dö Kämpar-anda Död/överlevnad 

Hur ska alla klara sig utan mig Oro för anhörig  

Nu dör jag Uppgivenhet  

Allt förändrades på en sekund Livsomvändning  

Nu fick jag börja planera min 

begravning 

Förtvivlan  

Cancer är ju lika med döden Oro  

Jag ska fixa det jag ska inte ge 

upp 

Kämpar-anda  
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Jag skakade i hela kroppen Fysiologiskt Fysisk reaktion 

Hjärtat slog i 210 Hög puls  

Mina handflator blev 

genomblöta 

Stress  

Bena darrade och orkade inte 

bära mig 

Spänningar  

Det kändes som om jag skulle 

svimma 

Blodtrycksfall  

Jag kände paniken komma Skräck Panik 

Jag blev livrädd Stark rädsla  

Jag blev rädd kände mig maktlös Maktlöshet  

Kändes som jag inte fick luft Andningspåverkan Ångest 

Jag började hyperventilera Psykisk påfrestning  

Jag fick panikångest Fysisk reaktion    

Det händer inte mig Förnekelse Flykt/förnekelse 

Jag kände att jag var tvungen att 

ta mig ut 

Flyktbeteende  

Jag drog täcket över huvudet Flyktbeteende  

Tänkte att dom måste gått till fel 

rum 

Feltolkning  

Jag tänkte det måste vara ett 

dåligt skämt 

Feltolkning  

Jag tänkte det här är inte sant jag 

är ju frisk 

Overkligt  

Jag grät okontrollerat Gråt Ledsenhet 

Jag kände mig ledsen över att 

mina barn skulle behöva uppleva 

det här 

Sorg  

Jag blev ledsen först efteråt Sorg  

Jag minns att jag inte grät alls Inga tårar  

Jag hörde min man som grät Påverkan  

Läkaren såg ledsen ut vilket 

gjorde mig ledsen 

Påverkan  

 

 

Kommunikation 

 

Det andra temat som analysen visade på var vikten av kommunikation. Med detta menades 

kommunikationen mellan läkare och patient i samband med att beskedet gavs, angående 

beskedets struktur, information om framtida behandling och prognos. Kommunikationen 

berörde att även patienten upplevde en tillit, trygghet och empati i det som kommunicerades, 

eller en avsaknad av dessa komponenter. Samt upplevelsen om vad som kommunicerades om 

eventuellt socialt stöd. Vikten av vem som lämnade besked samt hur det gick till väga var 

centralt med tanke på patientens välmående. Läkarens kunskaper var betydelsefulla för 

information om behandling och prognos. Därför föredrog ett flertal av deltagarna att ta emot 

beskedet av en behörig onkologläkare, specialistläkare eller överläkare framför sin ordinarie 

familjeläkare eller annan vårdpersonal. Ett undantagsfall förekom av en deltagare som tog 

emot beskedet av sin ordinarie husläkare, som upplevde beskedet som mindre påfrestande 

eftersom de byggt upp en relation under flera år, vilket deltagaren belyste som viktigt ”jag 

fick mitt cancerbesked när jag var hos min husläkare, som jag gått till under flera år. Det 

kändes tryggt och jag litar på honom”. I fall där deltagarna fick beskedet via okända personer 

framträdde det i vissa fall en brist på tillit och förtroende. Detta gällde främst vid besked som 
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förekom över telefon eller brev. ”Det var någon läkare som ringde och sa att jag hade cancer, 

jag fick ingen mer information utan fick istället en tid ett par dagar senare till personligt möte. 

Dagarna innan mötet var förödande”. Genomgående var gäller resultatet visar deltagarna 

överensstämmighet vad gäller beskedets struktur och hur ordet cancer förmedlades. ”Han 

lindade inte in det, utan sa cancer rakt ut” ”hon sa att du har cancer, inga krusiduller det tyckte 

jag var bra” ”dom lindade inte in de, utan sa att du har en tumör stor som en tennisboll”. 

Enligt flera deltagare förekom det tillfällen där brister inom sjukvården skadat eller 

negativt påverkat deras välmående. Tillfällen där kommunikation uteblivit och patienter som 

blivit lovade återkoppling, saknat återkopplingen. I somliga fall har patienten inte informerats 

om sin diagnos eller planering av behandling. ”Jag kom in på akuten och blev förflyttad till en 

resursavdelning och fick operation dygnet efter. När jag skrevs ut fick jag beskedet 

ändtarmscancer. Jag frågade varför jag inte fått veta tidigare, hon sa, har ingen sagt nått?”. 

Andra fall av utebliven information som påverkat patienten har förekommit i samband med 

semestrar och remisser som hamnat i fel händer. Detta har påpekats som mycket negativt, då 

beskedet uteblivit, blivit diffust och saknat konkreta mått. 

I Tabell 3 nedan visas det centrala temat kommunikation med underteman som beskedets 

struktur, framtid och plan. Exempel på koder i undertemat beskedets struktur var inga 

krusiduller, missförstånd, professionell. Exempel på meningsenheter var ”fick ingen 

information” eller ”fick information som jag inte ville veta”.  

 

Tabell 3 

Tematisering av Kommunikation 

   

Exempel meningsenheter Exempel koder Undertema 

Han sa cancer rätt ut Inga krusiduller Beskedets struktur 

Fick ingen information Svag kommunikation  

Läkarna hade inte pratat med 

varandra 

Brist på kommunikation  

Han visste inte om att ingen 

hade pratat med mig 

Missförstånd  

Hon sa det jag behövde höra Lugnande information  

Han lämnade ingen överflödig 

information 

Inte överflödig information  

Jag trodde inte det var sant, så 

underbar och skicklig 

Bra kommunikation  

Han kunde sin sak Professionell Beskedets struktur 

Fick information som jag inte 

ville veta 

Oprofessionellt  

Han förmedlade beskedet på ett 

grabbigt sätt 

Oprofessionellt  

Han sa om jag får bestämma så 

kommer du att leva till du blir 90 

Förtröstan Framtid 

Vi ska göra allt i vår makt för att 

fixa det här 

Hopp  

Prognosen ser god ut Förhoppning  

80 % överlever Utsikter  

Vill du verkligen veta hur 

prognosen ser ut 

Ingen framtidsutsikt  

Prognosen ser inte så bra ut Inget hopp  

Jag visste ingenting om vad som 

skulle komma 

Ovisshet Plan 

Ingen kunde säga någonting före Diffust  
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proverna var klara 

Dom hade en plan men det blev 

inte så 

Tvetydighet  

Jag fick veta på en gång att jag 

måste opereras 

Klarhet  

Jag fick veta planen på en gång Klarhet  

Planen var klar och tydlig med 

behandling sen operation 

Tydlighet  

 

Socialt sammanhang 

 

Det fjärde och sista temat belyste vikten av det sociala sammanhanget. Det sociala 

sammahanget var avgörande för hur cancerbeskedet upplevdes gällande bemötandet, sociala 

stödet, deltagare vid beskedet och tilliten mellan läkare och patient. Det sociala 

sammanhanget vid beskedstillfället belyste vikten av socialt stöd som betydelsefullt, både 

gällande patientens anhöriga och stödet från sjukvården med läkare, ssk och kuratorer. Det 

sociala sammanhanget och relationen gentemot vårdpersonal låg till grunden för hur 

cancerpatienten upplevde sin syn till fortsatt behandling. Nästan alla deltagare talade om det 

sociala stödet som betydelsefullt för den mentala hälsan. Trots detta var det enbart en mindre 

andel som erbjöds någon typ av socialt stöd eller tillfrågades att ta med en nära anhörig. De 

deltagare som hade en nära anhörig vid beskedet upplevde det som tryggt, stabilt och 

känslomässigt lugnare, i jämförelse med deltagare som tog emot sin cancerdiagnos utan 

möjlighet till socialt stöd, där de belyste avsaknaden av anhörigs sällskap. Några av 

deltagarna upplevde en bra behandling vid cancerbeskedet, då beskedet gavs via ett personligt 

möte ”han var både proffsig och empatisk” samtidigt som en betydande andel upplevde 

behandlingen som mindre bra ”jag kände mig inte välkommen och jag kände inte honom”. 

I Tabell 4 nedan framkommer det centrala temat socialt sammanhang. Detta visar 

underteman deltagare vid beskedet, bemötande och socialt stöd. Exempel på koder på 

undertemat socialt stöd är kyrkan, otrygghet och inget stöd. Exempel på meningsenheter var 

”jag var helt ensam” eller ”jag blev erbjuden en kurator på en gång”.  

 

Tabell 4 

Tematisering av Socialt sammanhang 

   

Exempel meningsenheter Exempel koder Undertema 

Min fru satt vid min sida Maka/make Deltagare vid beskedet 

Jag var helt ensam Ingen  

Mina barn stod vid min sida Barn  

Min mamma var med mig Nära anhörig  

Jag delade rum med sex andra  Okända  

En sköterska, läkaren och jag Okända  

Ensam hemma Ingen  

Bara jobbarkompisarna Kompis  

Kände mig inte välkommen Dåligt omhändertagande Omhändertagande 

Kändes som om ingen lyssnade på 

mig 

Dåligt omhändertagande  

Läkaren talade osanning Osanning  

Jag hade inte klarat mig utan dom Bra sjukvård  

Jag kunde inte ha fått det bättre Gott omhändertagande  

Jag blev hela tiden misstrodd Dålig sjukvård  

Jag sa att jag inte ville ha det så 

där och ändå gjorde dom så ändå 

Dålig sjukvård  
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Jag hade känt honom under många 

år så allt kändes familjärt 

Relation  

Han var väldigt professionell och 

jag behandlades väl 

Professionellt  

Jag möttes av en kall hand Traumatiserande  

Jag försvann i en bunt av papper Bortglömd  

Dom skulle ju gå på semester så 

det blev inget förrän tre månader 

senare 

Nonchalant  

Jag blev erbjuden en kurator på en 

gång 

Samtalsstöd Samtalsstöd 

Jag frågade om jag kunde ringa 

någon 

Inget stöd  

Jag blev hemskickad ut någon att 

prata med 

Ovisshet  

Jag kunde gå ner till kyrkans lokal 

på sjukhuset om jag behövde prata 

Kyrkan  

Jag fick numret till en kurator som 

var bortrest 

Otrygghet  

Jag fick hemtelefonnumret till min 

behandlande läkare 

Personligt  

Fick inget erbjudande alls  Ingen  

Jag fick en kurator som var 

oprofessionell och det kändes inte 

alls bra 

Amatörmässig Socialt stöd 

 

 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka cancerpatienters upplevelser av cancerbeskedet i 

samband med att beskedet gavs. Resultatet visade fyra centrala teman i hur cancerpatienter 

upplevde cancerbeskedet. Dessa teman var (1) tid, plats och rum för cancerbeskedet, (2) 

upplevelser av chock och krisreaktioner, (3) kommunikation, (4) socialt sammanhang. 

Frågeställningarna som tagits fram i samarbete med studiens syfte var, (I) hur cancerbeskedet 

var disponerat, (II) hur cancerpatienten reagerade på beskedet, (III) vad cancerpatienten ansåg 

om sättet som beskedet gavs på, (IV) hur cancerpatienten uppfattade att utformningen av 

beskedet inverkade på deras inställning till fortsatt behandling. 

 

Metoddiskussion   

 
Precis som (Salander, 2002) insåg författarna att beskriva sin upplevelse av cancerbeskedet 

är svårt utan att prata om hela resan från de första symptomen till hur situationen ser ut idag. 

Det är svårt att komprimera ner en så stark upplevelse till endast några få minuter av en 

livstid. Några minuter som dessutom kan vara mycket ångestladdade och mentalt påfrestande 

(Cullberg, 2003). Studien öppnar därmed inför en del kritik och nackdelar gällande 

metodvalet. Nackdelarna med metodvalet kan vara att författarna missar stora delar av 

populationen och har en för snäv inriktning, och att studien eventuellt kunde få ett större urval 

av deltagare och tillgång till bredare geografisk spridning vid ett annat metodval. 

En annan svaghet berörde studiens deltagares könsfördelning. Författarna hade önskat att 

få med fler manliga deltagare för att få en tydligare bredd gällande analytiskt generalisering. 

Semistrukturerade intervjufrågor kan vara en nackdel eftersom deltagaren styrs in på fasta 
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frågor och inte får möjlighet att berätta om sina upplevelser kring cancerbeskedstillfället 

enligt egna önskemål. Även att deltagaren inte vågar återberätta om sina verkliga upplevelser, 

p.g.a. författarnas personliga närvaro, vilket kan vara ett problem gällande studiens giltighet. 

Andra problem kan vara att deltagare upplever en press att berätta utifrån ett sätt som 

deltagaren tror vara önskvärt, s.k. social önskvärdhet.  

Trots nackdelarna lyckades studien ändå fånga några centrala teman i hur cancerpatienten 

upplevde cancerbeskedet. Författarna valde att samla in intervjuer tills mättnad uppstått, 

vilket stärker studiens giltighet. Studiens urval fångade flera centrala kriterier gällande brett 

åldersspann, yrken och olika cancerdiagnoser hos deltagarna, variationen i urvalet 

möjliggjorde att identifiera centrala meningsbärande teman. Valdidaten och tillförlitligheten 

var viktig för studien, därmed genomfördes ett interbedömarreliabilitetstest, som utgav 

resultatet 82 %, vilket förstärker tillförlitligheten i studien.  

Studien utgick från avgränsade syftet. Detta för att det avgränsade syftet i 

intervjusituationen var ett stöd för att fånga upplevelser och erfarenheter som relaterade till 

studiens frågeställningar. Med hjälp av avgränsade syftet kunde författarna därmed snabbt 

återkoppla till den huvudsakliga frågeställningen när deltagare talade om information som 

inte var relevant för studiens syfte. Författarna valde att använda semistrukturerade intervjuer 

i datainsamlingen för att lättare kunna få tillgång till följdfrågor, uttömmande svar, 

analysering av kroppsspråk och kunna reda ut eventuella oklarheter. Att välja 

semistrukturerade intervjuer passar då det var ett känsligt ämne och kunde väcka svåra 

känslor, därför det kan underlätta för deltagaren att prata fritt om sina subjektiva upplevelser. 

De semistrukturerade frågorna höll även studien inom ramarna vid cancerbeskedstillfället. 

De etiska reglerna, som tidigare nämnts, har varit en central del under studiens gång. Detta 

eftersom att studiens syfte kan anses vara ett känsligt ämne och psykiskt påfrestande att tala 

om med två okända intervjupersoner. Mot bakgrund att flera deltagare som saknade 

möjligheten till socialt stöd vid tidpunkten som beskedet gavs, kunde via denna studie finna 

möjligheten för ett avlastande samtal, för de som valde att delta. En nackdel gällande etiken 

var att författarna inte framförde tydliga kriterier till deltagarna vid förfrågningen om 

deltagande, därmed uppstod ett bortfall eftersom en deltagare inte uppfyllde kriterierna. En 

fördel gällande etiken omfattar förfrågandet om deltagande i studien. Då deltagandet togs upp 

i ett offentligt forum, där deltagarna själva aktivt valde att kontakta författarna för deltagande. 

Deltagarna fick själva bestämma tid, plats och rum för intervjun, för att verifiera sitt 

deltagande en andra gång, därmed hade deltagaren två tillfällen att avbryta sitt deltagande. 

Deltagarna blev inte påtvingade att delta och undersökarna saknade information om 

deltagarnas kontaktuppgifter vid tidpunkt för förfrågandet om deltagande i studien.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Här skall nu resultatets fyra centrala teman, och deras relation till studiens frågeställningar, 

diskuteras. När det gäller första frågeställningen, (I) hur cancerbeskedet var disponerat, är det 

centrala temat tid, plats och rum det mest relevanta. Detta framkom i tre olika metoder som 

använts, där deltagarna tagit emot beskedet över telefonbesked, personliga samtal och brev. 

Inslag att emotionella reaktioner på telefonbesked finner författarna i resultatet i denna studie 

i likhet med Birgegård (2013), Fang et al (2012) och Malmvall och Blomquist (2001). Då 

deltagare uttryckt att reaktioner på telefonbeskedet som riskfyllt, avskyvärt och olägligt 

eftersom beskedet lämnats på olämpliga och offentliga platser, exempelvis via en deltagare 

som nämnde; ”min husläkare ringde när jag var på Resia och sa att jag hade cancer. När jag 

började ställa frågor kunde inte husläkaren säga nått, han sa att jag skulle åka hem, googla och 

invänta kallelse om ett par veckor”.  

Cancerbesked som lämnas över personligt samtal nämns som det mest förekommande och 

bäst lämpade sättet att lämna beskedet (Birgegård & Strang, 2001) vilket även var fallet i 
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denna studies resultat. Denna studies deltagare uttryckte upplevelser och önskningar som 

liknar SPIKES sex stegs protokoll för hur ett cancerbesked ska lämnas, t.ex. omgivningen, 

information, perception, empati, kunskap och strategi (Kaplan, 2010).  

Upplevelsen för denna studies deltagare vid cancerbeskedet byggde på kommunikation 

gällande information om diagnos mellan läkare och patient. Liksom SPIKES önskade 

deltagarna en avskild plats med gott om tid för beskedet med en kunnig och empatisk läkare. 

Dessa faktorer belystes som en trygghet för patienten (Kaplan, 2010). Brister inom SPIKES 

protokoll framfördes via en studie av Seifart et al (2014), där det belystes saknad av flera 

centrala komponenter vid lämnandet av cancerbesked. Dessa komponenter kan författarna via 

studies resultat delvis styrka med några centrala kriterier som bör finnas med, men som 

saknas i SPIKES protokoll (Kaplan, 2010). Dessa kriterier berör faktorer såsom lyssnarens 

förståelse, tid för frågor och reaktioner, att en anhörig skall bjudas in till beskedet samt att 

kunna dela upp cancerbeskedet i två steg, d.v.s. snabbt boka in ett uppföljningsmöte. 

Uppföljningsmötet skall förekomma för att ytterligare få tid till information och reaktioner, 

eftersom tidpunkten vid beskedet kan innebära stor psykiska smärta och minnesförluster 

(Cullberg, 2003).  

Denna studies resultat stärks av Ptacek och Ptaceks (2001) forskning, då de belyser platsen 

vid dispositionen som viktigt, samt avsatt tid till patienten och att känna och visa empati till 

patientens upplevelse och situation. Detta påvisade en deltagare i denna studie som upplevde 

miljön vid cancerbeskedet på följande sätt; ”dem hade försökt att göra det mysigt med 

dämpad belysning och tända ljus, det kändes varmt och tryggt och jag uppskattade det”. 

Den andra, (II), frågeställningen som författarna arbetade efter var hur deltagaren 

reagerade på beskedet, resulterade i författarnas centralat tema, chock och krisreaktioner. 

Reaktioner vid svåra besked är vanligt förekommande men kan framträda i olika faser 

(Cullberg, 2003). Det är viktigt att poängtera att alla individer är olika och reagerar olika vid 

svåra besked beroende på individens tro på sin egen förmåga (Martin, Raquel Gomes; 

Carvalho, Irene Palmares, 2013). Vanliga reaktioner vid cancerbesked i denna studies resultat 

var tankar kring döden, svår ångest, minnesförlust, livsmedvetande och fysiska reaktioner 

såsom skakningar och andningssvårigheter vilket kan liknas med resultatet av Birgegård och 

Strang (2001). En deltagare i denna studie beskrev sina reaktioner som; ”jag började svettas 

och min puls slog i 210”. 

Den tredje, (III), frågeställningen var, vad deltagaren tyckte om sättet som beskedet gavs 

på, vilket resulterade i denna studies centrala tema, kommunikation. Kommunikationen 

omfattar beskedet struktur, information om framtidsutsikter samt planering för behandling och 

prognos. Dessa aspekter kan liknas med Birgegård (2013), som menar att cancerbesked kräver 

en genomtänkt struktur och empati och påvisar att viktiga grunder vid cancerbeskedet är 

kommunikationen mellan patient och läkare. Kommunikationen omfattar både information 

om sjukdomen, prognos, framtid tillit och sympati. Detta framställdes i denna studies resultat 

där upplevelsen var att patientens kände tillit, trygghet och empati till situationen, eller kände 

en avsaknad av dessa komponenter. Kommunikationen omfattar beskedets struktur samt vem 

som lämnade beskedet. Spiegel, Zidek, Maier, m.fl. (2008) menar att majoriteten av 

deltagarna i deras studie föredrog att ta emot beskedet av en behörig onkologläkare, specialist 

eller överläkare framför en husläkare. Detta uppstod även i denna studie, där deltagarna 

upplevde större tillit och trygghet med beskedslämnare som hade högre utbildning och 

specialistkunskaper inom området. 

Den fjärde (IV) och sista frågeställningen var, hur deltagaren uppfattar att utformningen av 

beskedet inverkade på syn till fortsatt behandling, vilket resulterade i det centrala temat, 

socialt sammanhang. Det sociala sammanhanget omfattar det sociala stödet vid beskedet, 

anhörigt närvarande samt känslan av omhändertagande. Birgegård och Strang (2001) har tagit 

fram viktiga faktorer gällande relationen vid lämnandet av cancerbesked. De menar på att det 

sociala stödet är otroligt viktigt, som kan ske i form av en sjuksköterska eller en nära anhörig, 

utöver läkaren som lämnar beskedet. Det sociala stödet belystes även i denna studies resultat 
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där deltagare vid beskedet, såsom anhörig eller sjuksköterska, ansågs vara betydelsefullt och 

saknades i fall där deltagare tagit emot beskedet över telefon eller brev och befann sig i 

avskildhet. Det sociala stödet belystes även som känslan av omhändertagandet i relationen 

mellan läkaren och cancerpatienten. I fall där beskedet ägde rum via personligt samtal 

önskade deltagaren att läkaren skulle meddela om att deltagaren skulle ta med en nära anhörig 

till beskedet, för att få förstärkt socialt stöd av en nära anhörig, utöver läkarens 

omhändertagande. Deltagarna upplevde även att det var viktigt att läkaren förmedlade 

tillgången till samtalsstöd via kurator eller psykolog vid beskedet, där patienten enligt egen 

förmån kunde få tillgång till samtalsstöd eller journummer vid eventuellt behov (Birgegård & 

Strang, 2001; Skoogh, Steineck, Johansson, Wilderäng, & Stierner, 2013). 

 

Slutsats 
 

Resultatet från denna studie rymmer en möjlighet till analytisk generalisering eftersom 

författarna har tagit fram en rad centrala och viktigt aspekter vid lämnandet av cancerbesked 

med hjälp av den tidigare forskningen. Dessa aspekter kan tas i beaktning vid andra svåra 

besked som dagligen framförs, via sjukdomar och svåra händelser inom sjukvården. Detta 

eftersom att cancerbesked enbart är en del av de svåra samtal, ”bad news”, som förekommer 

inom sjukvården. Resultatet i denna studie kan med tidigare forskning därmed delvis 

generaliseras till övriga svåra samtal. Svåra sjukdomssamtal beskrivs som när en individs syn 

på framtiden drastiskt och negativt förändras (Randall & Wearn, 2005). Därmed kan dessa 

aspekter appliceras vid likväl andra allvarliga sjukdomsbesked som exempel MS (Multipel 

Skleros) och ALS (Amyotrofisk Lateralskleros), med tanke på att även MS och ALS kan 

medföra tankar kring livets skörhet och sin egen dödlighet (Birgegård, 2013).  

Resultatet i denna studie innehåller fall där oetiska tillvägagångssätt och oprofessionellt 

mottagande berört och negativt påverkat cancerpatienter. Dessa tillvägagångssätt bör därför 

beaktas och åtgärdas för framtidens cancerpatienters mentala hälsa och erfarenheter. Trots att 

tidigare forskning (Fujumori et al. 2005; Fujumori et al. 2007; Randall, & Wearn, 2005; 

Kaplan, 2010; Seifart, et al 2014; Martin & Carvalho, 2013; Birgegård, 2013; Nilsson, 2010; 

Malmvall & Blomquist, 2001; Ngo-Metzger, 2009; Ptacek & Ptacek, 2001) har tagit fram 

viktiga aspekter/riktlinjer vid lämnandet av cancerbesked, sedan fler år tillbaka, förekommer 

det fortfarande brister som negativt påverkar upplevelsen av cancerbesked i denna studies 

resultat. En kristiks invändning mot denna studies urvalskriterier är det långa spannet kring 

mottagandet av deltagarnas cancerdiagnoser. Spannet berör 10 månader till 15 år tillbaka i 

tiden. Där det bör poängteras att det kan skett stora förändringar i hur cancerbesked lämnats. 

Detta i jämförelsen av över 14 år inom cancersjukvården.  

För att brister som oetiska och oprofessionella tillvägagångssätt vid lämnandet av svåra 

besked på lång sikt ska kunna åtgärdas har författarna, via grundval av litteraturgenomgång 

och detta resultat, tagit fram förslag på riktlinjer, där vidare forskning bör utföras, för att på 

lång sikt möjligtvis skapa ett underlag för lagstadgade riktlinjer vid svåra besked såsom 

cancer, MS och ALS i Sverige. Dessa riktlinjer berör hur ett svårt sjukdomsbesked skall 

lämnas och varför det är viktigt. Riktlinjerna skall fungera som en förebild till personer som 

lämnar svåra besked, vid olika former av sjukdom och kan vara lösningen på hur ett stort 

problem, som orsakar stor mental skada, kan åtgärdas (Birgegård, 2013). Förslag på framtida 

forskning som bör utföras via representativa urval av läkare, berör läkares syn på svåra 

besked, varför de befintliga riktlinjerna inte följs, vad läkare anses sakna i läkarutbildningen, 

samt hur beskeden kan bli bättre, med eventuella brister som förekommer vid svåra 

sjukdomsbesked idag. Förslag på riktlinjer vid svåra sjukdomsbesked beskrivs nedan i 

löpande text.  

Förslag på riktlinjer vid svåra sjukdomsbesked är uppdelat i två kategorier, lämpliga 

faktorer att ta i beaktning när ett cancerbesked skall lämnas samt olämpliga faktorer som bör 

undvikas när ett cancerbesked skall lämnas.  
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Förslag på riktlinjer och lämpliga faktorer vid lämnandet av svåra sjukdomsbesked omfattar, 

tydlig information och enkelt språk. Avsatt tid för frågor, reaktioner och prognos. Enskilt rum 

eller avskild plats. Diagnosen skall lämnas personligen av en behörig läkare. Det skall finnas 

tillgång till socialt stöd närvarande av sjuksköterska eller kurator. Möjlighet att ta med 

anhörig. Optimism och professionalitet hos diagnoslämnaren samt tid för uppföljningssamtal. 

Olämpliga faktorer vid lämnandet av svåra sjukdomsbesked och som därmed bör undvikas 

omfattar, ett besked som lämnas utan vidare information t.ex. via brev, e-post eller telefon. Att 

diagnosen lämnas av okunniga/ej behöriga läkare. Utelämnande av socialt stöd. Tidsbrist eller 

att besked lämnas på ”olämplig”/offentlig plats. Empatibrist eller oprofessionellt bemötande 

hos diagnoslämnaren. Samt att lämna ett besked på fredagar alt. innan övrig storhelg eller 

utelämnande av uppföljningssamtal.  

En annan central aspekt berör att stora krav ställs på läkaren och sjukvården gällande 

lämnandet av cancerbesked. Det är viktigt att poängtera läkarens syn på cancerbeskedet när 

beskedet ges. Med detta menas de psykologiska aspekter, såsom medvetande om livets 

skörhet och sin egen dödlighet, som läkaren dagligen påminns om när hen lämnar ett svårt 

sjukdomsbesked till sin patient. Det krävs både erfarenhet och utbildning om svåra samtal och 

hur dessa samtal bör utformas. Enligt Nilsson (2010) ingår ingen utbildning i ämnet svåra 

samtal under läkarutbildningen, vilket gör det svårt för läkare att ta hänsyn till de centrala 

faktorer som är viktiga vid lämnandet av svåra besked. Det ställs höga krav på den medicinska 

kompetensen under läkarutbildningen men förekommer näst intill ingen utbildning kring 

empatisk förmåga, tröst och stöd vid svåra situationer. För att förbättra denna förmåga bör det 

ingå utbildningen att praktisk öva och genomgå handledning om svåra besked anser Nilsson 

(2010).  

Utöver att praktiskt utöva svåra samtal, anser författarna att det även bör ingå kontinuerliga 

uppföljningssamtal för läkare som lämnar svåra besked, eftersom läkaren i sig även utsätts för 

kris och traumaliknande känslor (Cullberg, 2003). Med detta menar författarna att läkare ska 

få tillgång till psykologisk uppbackning för att kunna hantera sina egna känslor och tankar i 

form av regelbunden uppsatt tid med kurator eller psykolog. Även att läkare får fortsatt 

handledning efter avslutad utbildning gällande att genomföra svåra samtal. 

Trots att befintliga riktlinjer och protokoll finns i lämnandet av cancerbesked, liksom 

Kaplan (2010) som har konstruerat SPIKES protokoll om hur ett svårt sjukdomsbesked bör 

lämnas, efterföljs inte dessa kriterier, antyder denna studies resultat. Denna studies resultat 

anknyter till HSAN:s rekommendationer om hur cancerbesked bör ges. Enligt lagen 

(1998:1656) finns patientnämnden, som är en opartisk instans, i alla Sveriges landsting dit 

patienter kan vända sig vid upplevelser av felaktigt bemötande eller oetiska tillvägagångssätt 

av läkare eller annan vårdpersonal. De flesta anmälare till patientnämnden önskar att deras 

ärende leder till en kvalitetsförbättring som utesluter att samma händelse upprepar sig, vilket 

gynnar framtidens patienter (HSAN: hälso-och sjukvårdsnämnden kammarkollegiet 2001). 

Denna studie med dess konkreta förslag på praktiska riktlinjer vid cancerbesked, skulle 

förhoppningsvis kunna bidra till att SPIKES och HSAN:s befintliga riktlinjer får större 

genomslag. Vilket i sin tur skulle möjligen kunna bidra till att ge patienten ett ökat förtroende 

för cancerrelaterad sjukvård, den mentala hälsan samt patientens förhoppningar om 

överlevnad i framtiden. Detta skulle även kunna leda till att brister gällande rutiner inom 

cancerrelaterad vårdverksamhet kan undvikas.  
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