
STUDIER I SOCIALT ARBETE VID UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 

Umeå universitet 
nr 8 
1988 

mm im WKT mm 

(D€M SÅ IDÄooo 

52 patienters upplevelse av sin 
cancersjukdom och vården 

omkring den 

Gunnel Drugge 

AKADEMISK AVHANDLING 

Som med vederbörligt tillstånd av rektorsämbetet vid Umeå universitet 
för vinnande av filosofie doktorsexamen framlägges till offentlig 

granskning vid institutionen för socialt arbete 

Hörsal C , Humanisthuset 
Onsdag den 21 december, kl 13.00 

K * O 

v 

m 

^ a ^ 

Umeå 1988 



Organi sation 
Department of Social Welfare 
Umeå University 
S-901 87 Umeå 

Date of issue 
Dec 21st 1988 
Author 

Document name 
Doctoral dissertation 

Gunnel Drugge 

Title and subtitle 
SOM EN LITEN VIT ROS OCH SÂ DÄR... 
52 patienters upplevelse av sin can
cersjukdom och vården omkring den. 

Title and subtitle 
JUST LIKE A LITTLE WHITE ROSE 
THAT'S ALI 52 patients ex
perience of their cancer and 
the care surrounding it. 

ABSTRACT 
The study describes 52 patients' experiences and feelings towards their 
illness and the care received in connection with it. The main purpose of 
the study is to gather knowledge on cancer patients' need of psychosocial 
care and from this insight draw up a proposition for a clinically useful 
method for psychosocial care. I have met and spoken with the patients, 
each suffering from a different form of cancer, on one occasion. They are 
all patients o'f the Department of General Surgery, Östersund Hospital. 
The taped conversations constitute the most important source for this 
thesis, which has its crucial point in the empirical part. My theoretical 
frame of reference has a psychodynamic and existential perspective. 

To distinguish and give as clear a picture as possible on "what it's 
like to get a cancer and live with it", different phases have been drawn 
up showing the process of a cancer. Living with a cancer means adjusting 
to constant uncertainty and a fear of recurrence. That which is typical 
for the process of a cancer is that a crisis here is so different from 
the "classical" pattern of reaction and comes and goes in waves. 

The different phases show unsatisfactory psychosocial care and the most 
obvious déficiences are to be found in connection with the first consulta
tion with a doctor, when receiving the diagnosis and also at the routine 
check-ups. 

That which, like the symbolic main thread, runs through the whole dis
sertation is the lack of dialogue and criticism of the inferior continu
ity among the doctors. 

In the last chapter I have made a suggestion for the future psychosocial 
care of cancer patients. 
Keywords: cancer, psychosocial, crisis, personal discovery, diagnosis, 
cancer image, check-ups, continuity among doctors, day to day living, 
way of life, method for psychosocial care. 

Language: 
Swedish with English summary 
ISSN and key title Number of pages Price 
ISSN 0283-300X 180 SEK 
ISBN 91-7174-379-0 

I, the undersigned, being the copyright owner of the abstract of the above 
mentioned dissertation, hereby grant all reference sources permission to 
publish and disseminate the abstract of the above mentioned dissertation. 

Signature 

Aulirli'i L -ùn 

Date 
November 4th 1988 



Studier i socialt arbete vid Umeå universitet 
Institutionen för socialt arbete 

Nr 8 

SOM EN VIT ROS OCH SÅ DÄR ... 

52 PATIENTERS UPPLEVELSER AV SIN CANCERSJUKDOM 

OCH VÅRDEN OMKRING DEN 

Gunnel Drugge 

i" < 

* 
Q tn 

<h 

UMEÅ 1988 



© Gunnel Drugge 
Institutionen för socialt arbete 

vid Umeå universitet 

ISSN 0283-300X 
ISBN 91-7174-379-0 

Tryckt vid Umeå Universitets Tryckeri 
Umeå 1988 



Organisation 
Department of Social Welfare 
Umeå University 
S-901 87 Umeå 

Document name 
Doctoral dissertation 
Date of issue 
Dec 21st 1988 
Author 
Gunnel Drugge 

Title and subtitle 
SOM EN LITEN VIT ROS OCH SÂ DÄR... 
52 patienters upplevelse av sin can
cersjukdom och vården omkring den. 

Title and subtitle 
JUST LIKE A LITTLE WHITE ROSE 
THAT'S ALI 52 patients ex
perience of their cancer and 
the care surrounding it. 

ABSTRACT 
The study describes 52 patients' experiences and feelings towards their 
illness and the care received in connection with it. The main purpose of 
the study is to gather knowledge on cancer patients' need of psychosocial 
care and from this insight draw up a proposition for a clinically useful 
method for psychosocial care. I have met and spoken with the patients, 
each suffering from a different form of cancer, on one occasion. They are 
all patients o'f the Department of General Surgery, Östersund Hospital. 
The taped conversations constitute the most important source for this 
thesis, which has its crucial point in the empirical part. My theoretical 
frame of reference has a psychodynamic and existential perspective. 

To distinguish and give as clear a picture as possible on "what it's 
like to get a cancer and live with it", different phases have been drawn 
up showing the process of a cancer. Living with a cancer means adjusting 
to constant uncertainty and a fear of recurrence. That which is typical 
for the process of a cancer is that a crisis here is so different from 
the "classical" pattern of reaction and comes and goes in waves. 

The different phases show unsatisfactory psychosocial care and the most 
obvious déficiences are to be found in connection with the first consulta
tion with a doctor, when receiving the diagnosis and also at the routine 
check-ups. 

That which, like the symbolic main thread, runs through the whole dis
sertation is the lack of dialogue and criticism of the inferior continu
ity among the doctors. 

In the last chapter I have made a suggestion for the future psychosocial 
care of cancer patients. 
Keywords: cancer, psychosocial, crisis, personal discovery, diagnosis, 
cancer image, check-ups, continuity among doctors, day to day living, 
way of life, method for psychosocial care. 

Language: 
Swedish with English summary 
ISSN and key title Number of pages Price 
ISSN 0283-300X 180 SEK 
ISBN 91-7174-379-0 

I, the undersigned, being the copyright owner of the abstract of the above 
mentioned dissertation, hereby grant all reference sources permission to 
publish and disseminate the abstract of the above mentioned dissertation. 

Signature Date 
November 4th 1988 





Till Emil 

Du som kom till världen och livet under 
avhandlingsarbetets gång och blev ljus
punkten för mig - Din mormor. 





INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Kap. 1. Inledning Sid. 1 

2. Patientgrupp och metoder 9 

3. Ett patientsamtal 18 

4. Det okända tidsintervallet - från upptäckt på 51 
väg mot bekräftelse 

5. Fördröjning 73 

6. Upplevelser i samband med sjukdomsbesked 80 
- diagnos 

7. Cancerbild 123 

8. Avdelningsvistelsen och den "befriande" 128 
operationen 

9. Adjuvanta behandlingar 142 

10. Efterföljande regelbundna återbesök för kon- 145 
troll av cancersjukdomen 

11. Bristen på läkarkontinuitet 166 

12. Det dagliga livet och livsmönstret 173 

13. Teoretiskt ledmotiv 198 

14. Sammanfattning och förslag till en kliniskt an- 216 
vändbar modell för psykosocialt arbete i 
cancervården 

Summary 237 

Ordlista 245 

Litteraturförteckning 248 

Bilaga 1: För avhandlingen relevant utländsk 257 
forskning och dokumentation 

Bilaga 2: Frågeformulär 291 

Bilaga 3: Kirurgklinikens organisation 293 





FÖRORD 

"På valborgsmässoafton vaknade jag tidigt. Jag tyckte jag kände mig svullen 
här, så jag tog handen hit. Och, tänkte jag. Men, tänkte jag - är det en 
knöl? Ja, det var det ju, det var en knöl - o, det gick runt i huvudet - ja, 
det vart ju som svallvågor. Jag ringde hälsocentralen på en gång och sa att 
jag har en knöl i bröstet. Jag vill komma ner. 'Det är valborgsmässoafton 
nu, så vi har icke tid.' Ja, sa jag, måste jag vänta till det blir vardag 
igen? 'Ja det beror på hur nervös man är', sa syster där. Jag sa: Jag kan
ske till slut får komma till en annan hälsocentral? 'Nej, de har nog lika 
fullt idag', sa hon. Då vart det då så jag fick tid på onsdag veckan därpå. 
Och då den doktor som var - han sprang av och an och jag såg ju på han att 
det var ju någonting särskilt. Så, sa jag, vad kan sånt där vara? sa jag. 
För i det undermedvetna var det som det sa någonting. 'Ja, jag kan inte sä
ga vad sådant där är', sa han och så sprang han ut samtidigt." 

Scenen är sjukvårdens. Patientberättelserna spelar huvudrollen i avhand
lingen. Symboliskt skulle min roll utan dessa kunna ses som en regissörs 
utan ämne och skådespelare. 

Min studie förmedlar 52 patienters upplevelser och erfarenheter av sin 
cancersjukdom och hur det är att leva med den. Jag har samtalat med och 
lyssnat på dem, när de berättat om sin sjukdomsprocess, alltifrån det förs
ta tecknet och den groende misstanken på cancer fram till hur deras liv ge
staltar sig vid tidpunkten för samtalet. 

Avhandlingen har självklart ett teoretiskt syfte. De reaktioner som pa
tienterna beskrivit är utomordentligt intressanta att belysa i ett kris-
teoretiskt perspektiv. Min förhoppning är att mitt arbete skall utvidga 
och ge det kristeoreti ska synsättet en "pånyttfödelse". Huvudsyftet med 
min studie är dock ett annat. Jag ser som min främsta uppgift att vara en 
förmedlare av "upplevelser" som aldrig skulle kommit till uttryck utan den
na studie. 

De fragment av patientsamtalen som jag förmedlar till läsaren är hämta
de från människors liv, då den djupaste av alla livskriser aktualiseras 
och genomlevs, nämligen rädslan för svår sjukdom och död. Det är i den me
ningen en djup humanvetenskaplig studie, med människans primära existen
tiella problematik som det valda forskningsområdet. 

Patienterna berättar om sina högst personliga upplevelser, som även rym
mer erfarenheter från sjukvårdens bemötande av människor i kris. Dessa ta
lar om mänskliga tillkortakommanden, när det gäller att ge ett verkligt 
stöd till människor som misstänker eller har fått bekräftat att de har en 
cancersjukdom. Det professionella systemets brister - för patienten, för 
de anhöriga, för sjukvårdspersonal - läggs i öppen dager. Det finns, som 
jag ser det, ringa eller ingen tanke på den psykiska utsattheten hos de 
människor som får besked om och behandlas för cancer. Denna brist gör även 
den medicinska uppgiften svårare att förverkliga. Genom att inte erkänna de 



psykosociala behoven får personalen bära tunga bördor, som de ofta flyr 
ifrån eller löser dåligt - ibland på ett nästan tragikomiskt sätt. Jag an
ser att detta kritiska resonemang är viktigt att föra fram. 

Under mina samtal med patienterna, nu såväl som tidigare, har jag stän
digt mött det som är den professionella utsattheten - att lyssna, erkänna 
och orka uthärda den egna ångesten i mötet med människor i kris. 

Det har varit fascinerande att samtala med patienterna och det är inne
hållet i dessa samtal som utgör grunden för hela detta arbete. Den mänsk
liga oron och förtvivlan är alltid plågsam att bevittna. Det har varit 
smärtsamt att känna medlidandet och det ångestfyllda spelet inom mig själv 
mellan försvar och erkännande. Därför är min beskrivning av sjukvården och 
de människor som arbetar där gjord med medkänsla och en stor förståelse ä-
ven för deras situation. Den yttersta föresatsen är att peka på utvägar 
för att göra sjukvårdspersonalens arbete till bättre gagn för patienter 
med cancersjukdomar. 

I vårt land har vi en väl fungerande medicinsk-teknisk sjukvård, även 
om den i skrivandets stund är utsatt för en sent påkommen men nyttig gransk
ning. Debatten utlöstes till stor del av Jerzy Einhorn, i Dagens Nyheters 
artikel den 8/5 1988. Diskussionen handlar i hög grad om cancervårdens re
surser och i synnerhet om bristen på personal och personalpolitik. Det är 
en nyttig påminnelse inte minst därför att den slutligen handlar om allas 
vår rätt men också skyldighet att i olika avseenden påverka och utforma 
sjukvården. Jag tror att problematiken är lättast att förstå och engagera 
sig i om varje person tar för givet att "jag" en dag kommer att behöva 
sjukvårdens tjänster, oavsett om det är en cancersjukdom eller någon mind
re allvarlig krämpa. Tillspetsat kan konstateras att den svenska sjukvården 
idag har för mycket patienter. Varenda cancerpatient, som följer sjukvårds
debatten, måste uppleva den samhälleliga vårdkrisen som en förstärkning av 
den egna ångesten och oron. 

Det är viktigt att rapporten läses som en helhet och att var och en be
grundar det patienterna låter oss ta del av. Jag hoppas att det skrivna 
skall ses som en möjlighet till förändring. Samhällets vårdansvar i vid me
ning förutsätter kunskaper om sjukvården utifrån patientens upplevelser. 

Genomförandet av min studie har i första hand varit möjlig tack vare de 
patienter som deltagit i den, varför jag först och främst vänder mig till 
dessa med ett hjärtligt tack. 

Den andra viktiga förutsättningen är ekonomiska resurser och arbetstid. 
Därför riktar jag ett stort tack till Cancerfonden, inte bara för ett ge
neröst anslag utan också för att den insett vikten av psykosociala kunska
per vid vården av cancersjuka. 

Professor Bengt Börjeson har varit min handledare. Jag riktar ett varmt 
tack till Dig som dessutom är fullt av beundran för Din "skarpsynthet". Det 
är en konst att kritisera på ett ödmjukt och upplyftande sätt - det har Du 
klarat med glans. 

Ett alldeles speciellt och hjärtevarmt tack till min kollega och vän 
Inger Jonasson för all uppmuntran, Ditt aldrig sinande stöd, Din klokhet 
och Ditt djupa engagemang och intresse för de psykosociala faktorernas be
tydelse i cancervården. 

Min sekreterare Inga Hagberg får ett hjärtevarmt tack för sitt storar
tade skrivarbete. Snart får Du långa och lediga höstkvällar. 

överläkare Gunnel Sandegård, Östersund, får ett innerligt tack för sin 
förmåga att entusiasmera men också för att hon träget granskat manus. 

Ett varmt tack till överläkare Christina Bolund, Radiumhemmet, Stock
holm, som jag under årens lopp av och till konsulterat. Dessutom har vi 
mötts på olika konferenser och växlat synpunkter i det ämne som vi båda en
gagerar oss i. 



Tack dr Margareta Andrén, Umeå. Du har verkligen uppmuntrat mitt ämnes
val och påtalat behovet av psykosociala faktorer i cancervården. 

Ett tack till psykoterapihandledare Brita Källström för Din funktion 
som min "container". 

Tack till mina kollegor på Östersunds sjukhus och särskilt Ida Lötebo, 
Barbro Häller-Carlsson och Susanne Anderö-Wännström som alla läst manus 
och kommit med uppmuntrande kritik. 

Ett tack till arrangörerna av "Nordiske kongress: omsorg ved livets 
slutt", Bergen 6-9 juni 1988, som gav mig möjlighet att möta "de stora" 
inom cancervårdens område i hela världen. 

Ett tack även till "doktorand" Ulf Hyvönen och institutionssekreterare 
Eva Persson. Ni har alltid funnits till hands! 

Jag vill rikta ett postumt tack till psykolog Karin Crafoord som enga
gerade sig djupt i mitt ämne. Med sorg tecknar jag att Du inte fick ta 
del av det färdiga arbetet. Tack Karin! 

Sjukhusdirektör Rune Oscarsson får ett tack för sitt engagemang. 
ICA-Hakon AB, Östersund, genom disponent Lars Sahlén får ett tack för 

sitt engagemang i vården av de cancersjuka. 
Sist men inte minst överlämnar jag ett tack fyllt av kärlek till min 

familj; Benny, AnnaKarin, Peter och Emil - för att Ni finns - I love You. 





INLEDNING 

Cancersjukdomar är komplicerade - medicinskt såväl som psykosocial t. Hela 
människan påverkas av sjukdomsprocessen och allt är således lika väsentligt 
för förståelsen av den. I existentiell och psykosocial mening leder cancer
sjukdomen till - för den enskilda människan - omfattande konsekvenser, 
vilka långt mer än tidigare behöver uppmärksammas. 

Det karaktäristiska för cancersjukdomar är ovissheten. Sjukdomen inne
bär en risk för livsförlust - chansen att överleva upplevs ofta vara lika 
stor som risken att dö. I realiteten varierar dock överlevnadschanserna 
och beror på bland annat cancerform. Nästan dagligen redovisas bot- och 
behandlingsmöjligheter men även vilka former av cancer som är mest eller 
minst "fördelaktiga" att vara bärare av. Tveklöst innebär ett insjuknande 
i cancer en psykisk påfrestning för den som "drabbas", men även för den 
"drabbades" närmaste omgivning. Det är ingen överdrift att påstå att 
cancersjukdomar är skrämmande, och att de väcker blandade känslor hos de 
allra flesta människor. Detta medför att även den mest stabila människan 
periodvis behöver stöd och hjälp utöver det rent medicinska omhändertagan
det. 

Jag tror att redan ordet cancer väcker oro och rädsla. Det är därför 
egentligen inget att förundra sig över att människor som får sjukdomen 
blir dödsförskräckta i ordets rätta bemärkelse. Betydligt märkligare är 
det - trots att cancersjukdomar är vanliga och omdiskuterade - att det 
fortfarande finns människor som vill hålla sjukdomen hemlig. De säger sig 
inte vilja belasta sina närmaste och med i bilden finns den gamla uppfatt
ningen om rädsla för smitta och social stigmatisering. Det är som om inte 
ens vår kultur riktigt orkar bära och erkänna sjukdomen och dess konsekven
ser. Det tål att upprepas att cancer väcker ångest och skuldkänslor både 
hos den som får sjukdomen men även i den sjukes närmaste omvärld. Som be
vis för egen oskuld är det inte helt ovanligt att människor lämnar för
klaringar, som till exempel: "Jag har aldrig rökt", eller: "Jag har alltid 
ätit en näringsrik och fettfri kost men ändå fick jag cancer." 

Språkbruket i samband med cancer 

Grekiskans karkinos och latinets cancer betyder kräfta. Sjukdomen cancer 
har inte bara många namn utan även orsakerna till den kan variera. 
Dessa kan vara yttre såväl som inre, biologiska, miljömässiga och psyko
logiska för att nämna några. Alla har vi vår tro och det förefaller som 
om en del av orsaksförklaringarna till cancersjukdom fortfarande befin
ner sig på ett spekulativt plan. Det är egentligen inte underligt att den 
oroar och betraktas som gåtfull och att olika psykiska försvar mobilise
ras mot den, både av dem som insjuknat och de som inte gjort det. En helt 
annan och viktig sak är, att vid insjuknande i cancer, sker något inte en
bart på det somatiska utan även på det psykologiska planet. Det är dessa 
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psykosociala aspekter som fortfarande är så dåligt integrerade och för
stådda inom cancervården. 

Språkbruket omkring sjukdomen är synnerligen närbesläktat med den kri
giska och militära terminologin och gäller såväl förlopp som behandling. 
Användningen av den krigiska vokabulären är inte begränsad till lekmän 
utan brukas även inom de medicinska specialiteterna i dess försök att för
klara sjukdomen. Inte helt ovanligt är uttryck som att tumören har "inva
derat" kroppen för att på ett senare stadium ha "omgrupperat sig" och gjort 
ett nytt anfall mot någon annan del i organismen. Detta måste nödvändigt
vis, precis som krig, väcka tankar om våld, brutalitet och död. Är det så 
underligt då att cancersjukdomar framkallar skräck? 

Vanliga behandlingsmetoder, förutom att "skära" bort tumören, är strål-
terapi och cellgiftsbehandling. Uttrycken är dubbelbottnade med innebör
der som syftar till konstruktivitet och destruktivitet. Vi varnas för att 
utsätta oss för strålning eftersom den redan i små mängder är skadlig. 
Samtidigtskal 1 den göra nytta som bot mot cancern. Benämningen cellgift 
för lätt associationer till "nervgift" något som redan i små doser är dö
dande. Språkbruket omkring sjukdomen cancer är således fullt av motsägel
ser. 

Bakgrund 

Ursprunget till mitt ämnesval finns naturligtvis att söka hos mig själv. 
Bar jag på en omedveten rädsla för cancersjukdom och död? Det är jag över
tygad om att jag gjorde eftersom denna rädsla nu är långt mer medveten än 
då jag startade mitt forskningsprojekt. Dock finns ett annat och fullt med
vetet motiv, nämligen det faktum att det psykosociala omhändertagandet av 
cancersjuka är kolossalt eftersatt. Självfallet är min uppfattning till 
stor del baserad på min praktiska verksamhet inom sjukvården. Jag har 
gång efter annan mött cancerpatienter och fått kunskaper om att det psy
kosociala omhändertagandet är rudimentärt. En tydlig tendens i den soma
tiska sjukvården är dess benägenhet att både kvalitets- och kvantitets-
mässigt värdera sociala och psykologiska faktorer och insatser synnerli
gen lågt i förhållande till de medicinska. I första hand är det patien
terna som blir lidande av traditionen men även sjukvårdspersonalen påver
kas, då även dessa behöver och förtjänar psykosocialt stöd för att i läng
den kunna orka engagera sig i vården av cancersjuka. 

Patienterna är naturligtvis de som i första hand gett mig förståelse 
för de problem som följer med en cancersjukdom. I sjukdomens spår följer 
en ständig oro och osäkerhet. Den som får en cancerdiagnos upplever det 
bräckliga i tillvaron och framtiden. Den första insikten består ofta - för 
ett kort ögonblick - i att livet tar slut för att så småningom mogna till 
en medvetenhet om att livet alltid slutar med döden - oavsett cancersjuk
domen. Det är ingalunda så att patienterna endast skildrat sorg och be
drövelse utan även i hög grad kunnat förmedla sin positivt förändrade livs
syn och en engagerad kunskap om sitt "enda liv". Denna andliga och själs
liga tillväxt innebär för många cancersjuka just konsten att leva. Vi som 
inte har en dödshotande sjukdom tycks leva som om döden inte existerar. 
Vi finner därför ingen anledning att engagera oss i problematik som känns 
hotande för vår existens. Andra blir cancersjuka - inte jag. Det finns an
ledning att påminna om det faktum som i själva verket betyder mest för var
je människa - Du och Jag måste inse att vi i ett okänt ögonblick i fram
tiden kommer att dö - detta är ett existentiellt faktum. Döden är ingen 
sjukdom lika lite som födelsen är det. De är existentiella händelser -
sorgens och glädjens motpoler. 

Jag har mött ett synnerligen positivt gensvar ifrån enskilda cancersju
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ka och det har gett mig styrka och motivation att samla kunskaper om de
ras behov av psykosocialt omhändertagande i samband med cancersjukdomen. 
Dessa lärdomar är grundförutsättningen för ett utvecklingsarbete inom vår
den av cancersjuka. 

Ett underlättande av sjukdomsprocessen kan ske genom ett konsekvent in
sättande av psykosociala insatser jämsides med den medicinska behandling
en. Den i dag sporadiskt förekommande "paramedicinska" hjälpen sker på så 
sätt att "jästen kastas in i ugnen efter degen" - ytterst sällan i sam
band med sjukdomsdebuten. 

Cancersjukdomarnas förekomst 

I Sverige insjuknade år 1984 37.715 personer i cancer (19.293 män, 18.422 
kvinnor). Den vanligaste cancersjukdomen är för kvinnor bröstcancer (23,7%) 
och för män prostatacancer (22,7 %). Den totala cancerförekomsten har ökat 
för båda könen från 1964 - 1984 både i absoluta tal och i åldersnormerade 
värden. 

En ökande trend är tydlig för bröstcancer hos kvinnor fram till 1979. 
Därefter är det en försiktigt minskande trend. Bröstcancer är dock den 
vanligaste tumörformen i Sverige och är mest förekommande i de tre störs
ta städerna och lägst i de inre delarna av landet. Tre områden, Koppar
berg, Östergötland och Gävleborg visar samtliga en ökning av bröstcancer 
under åren 1974 - 1980. Detta beror förmodligen bland annat på införandet 
av mammografisk screeningkontrol1 under den perioden. 

Prostatacancer är speciellt vanligt i Malmö och Stockholm och visar en 
oförändrad bild under hela perioden 1974 - 1980. Den höga förekomsten av 
prostatacancer i Malmö kan förmodligen till en stor del förklaras av den 
höga frekvensen av obduktioner. 

Mag- och 1 ivmodercancer minskar i motsats till andra tumörer under pe
rioden 1959 - 1980. Mönstret för magcancer avviker tydligt från det all
männa cancermönstret. Den högsta risknivån finns i norra delen av Sverige 
liksom i Malmö. 

Förekomsten av coloncancer är hög i Malmö, vanlig i Stockholm men låg 
i norra delen av landet. Malmös siffror är väl kända och kan till en del 
förklaras av en större diagnostisk benägenhet och en ansenlig autopsifrek-
vens. 

Lungcancer hos män visar en stigande trend åren 1964 - 1976 därefter 
kan inte någon definitiv förändring observeras. Hos kvinnor däremot har 
den tilltagit under hela perioden. 

Malignt melanom utbreder sig för varje år med ungefär 5 % för män och 
4 % för kvinnor. Primär levercancer visar samma tendens med procenttalen 
2,0 respektive 2,3. 

I Jämtland insjuknade sammanlagt 568 personer (318 män, 268 kvinnor) 
i cancer under 1984. Av dessa har 75 bröstcancer och 91 prostatacancer 
(Cancerincidens 1983 och 1984). År 1984 uppgick befolkningen i Jämtland 
till 134.731 personer. 

Cancerincidensen är viktig för att rätt förstå helhetsinnebörden av 
cancersjukdomar. Än mer betydelsefullt är att ha kunskaper om cancerpre-
valensen, det vill säga det antal personer som vid en viss tidpunkt har 
eller har haft cancer. Dessa blir självfallet många fler än vad den årli
ga statistiken uppvisar. Med detta följer förmodligen mycket stor psyko-
social problematik som dock är svår att uppskatta i absoluta tal. Proble
matiken berör till exempel de som är symptomfria eller botade från can
cer. Cancersjukdomar har en benägenhet att återkomma och sprida sig till 
andra organ än det ursprungligt angripna. Detta förhållande får även dju
pa psykosociala konsekvenser därför att recidivrädslan finns kvar som ett 
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resttillstånd oavsett om cancern betraktas som avlägsnad eller inkapslad. 
Fruktan för att cancern skall återkomma berör även familj, andra anhö

riga och vänner. I realiteten innebär det att ett stort antal människor 
på nära håll har kontakt med cancersjukdomar och att de måste bemästra 
sjukdomen i psykosocialt hänseende som en faktisk omständighet i sitt 
existentiella livsprojekt. 

Psykosocial cancerforskning 

I Sverige är få vetenskapliga studier tillägnade detta viktiga ämne. En 
av föregångarna är Lorna Feigenberg. Han kan tillskrivas äran för att ha 
åstadkommit en utveckling av det psykosociala omhändertagandet av cancer
sjuka, framförallt i terminalstadiet (Feigenberg 1977). Hans efterträdare 
vid Radiumhemmet, Christina Bolund, har övertagit och vidareutvecklar 
Feigenbergs idéer och hon har bland annat belyst förekomsten av självmord 
bland cancersjuka. 

Karin Gyllensköld (1976) har i sin avhandling behandlat tjugoen bröst-
opererade kvinnors reaktioner vid upptäckt, besked om och behandling av 
bröstcancer. 

Marianne Sulliwans forskning "Psykosocial a aspekter vid cancersjukdom, 
en epidemiologisk behovsstudie av cancerpatienter" med hemvist Göteborgs 
universitet är en jämförande studie av amerikanska och svenska förhållan
den (Ej publicerad). 

Vid Statens institut för miljömedicin, Stockholm, har Caroline Hägg-
mark, Töres Theorell och Jerzy Einhorn publicerat en viktig artikel "ökad 
medverkan av anhöriga i cancervården kan leda till ett tidigarelagt sorge
arbete". (Läkartidningen 1-2/88, s. 40-44). 

Trots att en omfångsrik del av den svenska cancersjukvården sker vid 
kirurgiska kliniker har jag ej funnit någon publicerad forskning som berör 
psykosociala faktorers betydelse för sådan vård. 

Min förstudie 

Förstudien till det av mig nu framlagda arbetet är dokumenterad och pub
licerad i rapporten: Cancervård på en kirurgkli n i k. Medicinskt och psyko
socialt omhändertagande - 359 patientsynpunkter. (G Drugge 1986). Den byg
ger på en enkät som utsändes till 476 patienter. Hälften av dessa hade en 
cancersjukdom, den andra hälften utgjorde kontrol1 grupp med olika på en 
kirurgklinik förekommande sjukdomar. Rapporten redovisar svaren från 188 
cancersjuka och 171 kontrol1 patienter. Frågorna i enkäten koncentrerades 
omkring tre huvudområden: Information inkluderande diagnosmeddelande, 
medicinskt- och psykosocialt omhändertagande samt livskvalitet. Patien
ternas synpunkter utgjorde i många fall redan kända sanningar, som dock 
inte tidigare satts på pränt. 

Resultaten från denna enkätundersökning är tankeväckande och uppmärk
sammades av allmänhet och företrädare för vårdsektorns olika nivåer. Föl
jande resultat är uppseendeväckande. Trots att samtliga cancerpatienter, 
som erhöll enkäten var diagnostiserade och anmälda till cancerregistret 
uppgav 39 % ej sin sjukdom som cancer. 

92 % av patienterna ville alltid veta sin sjukdom, oavsett allvaret i 
den. Myten om att människor inte skulle vilja veta sin sjukdom bekräftas 
således inte i detta material. Anmärkningsvärt är att endast 80 av 188 
patienter hade fått sin cancerdiagnos i enrum. Följaktligen lämnades 108 
sådana på annat sätt. Detta skedde antingen per telefon, per brev eller 
vid en rond. Inte mindre än 17 % av cancerbeskeden hade lämnats per telefon. 

"Jag blev stum när jag fick meddelandet. Jag lämnade telefonluren till 
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min make. Om jag varit ensam hade jag säkert lagt på luren, vilket förmod
ligen hade trasslat till det för den informerande läkaren, 10 mil ifrån", 
uttrycker en av de patienter som deltog i undersökningen. 

En kvinna berättar om hur hon förstod att det var en cancersjukdom: 
"Anade vid ett rondbesök, chefläkaren nämnde strålning." 

55 % av cancerpatienterna påtalade brister i information som berörde 
alltifrån operationens utförande till kostråd. 

De citat som följer får illustrera en del av de framförda åsikterna om 
brister i informationsavseende. En kvinna skrev: "Det kändes svårt när mam-
mografin var klar och jag bara fick höra: 'Det är troligen en elakartad 
tumör. Jag skall ta ett prov. Kom igen om en vecka och var beredd på in
läggning och operation.' Jag skulle ha satt värde på om jag hade fått 
någon information före operationen, även om man vet att ett bröst skall 
bort. Jag skulle också gärna velat veta vem som opererade mig, kanske 
frågat om något. Själv betraktar man sig inte som ett paket." 

En ung kvinna som fått båda brösten bortopererade svarade på frågan 
"Saknar Ni något i den information Ni fått?" - "Möjligheterna att få ope
rera in nya bröst." 

En patient påpekade sin uppfattning om sjukvårdens otillgänglighet: "Ja, 
möjlighet att rådfråga läkare, då läkningen tog en och en halv månad istäl
let för högst tio dagar." Samma patient svarar på frågan: "Om Ni vill ve
ta något om Er sjukdom, vad gör Ni i första hand?" - "Ringer läkaren. För
söker i alla fall. Är man enträgen lyckas det kanske efter ett par veckor." 

Nedanstående patient efterlyste, som så många andra, ett personligare 
omhändertagande: "Vården är väl i stort sett bra rent tekniskt. Proble
met är väl den tid som läkaren kan avvara till varje patient för informa
tion samt under vistelsen på avdelningen få tala med ansvarig sköterska 
och läkare." 

En annan patient, som blivit opererad för cancer i bukspottkörteln, 
önskade: "Mer information inför varje undersökning. Läkarna har för lite 
tid. Verkar jäktade. Ett samtal med läkaren efter operationen och ett re
jält besked - hur mycket som skurits bort från min kropp. Läkaren bör frå
ga patienten om han vill se sina röntgenplåtar. I mitt fall, efter isotop
röntgen, hade det besparat mig den oro jag fick leva med tills jag kom på 
ländryggsröntgen. Efter isotop fick jag beskedet Uppsala, strålning. Tack 
Gud att jag hade nerver och tro". 

En ung patient skrev så här om sina förväntningar på innehållet i in
formationen: "Information om hur jag bör sköta mig. Vad jag bör undvika 
med mera för att ej riskera återfall i sjukdomen samt upplysning om alter
nativa behandlingar utanför den traditionella sjukvården." 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 49 % av patienterna begärde att 
den muntliga informationen skulle ha kompletterats med skriftliga förhål 1-
ningsregler. De av patienterna beskrivna bristerna spänner över ett brett 
område. 

Endast 9 av 188 patienter saknade kostråd vilket i och för sig kan 
tyckas märkligt med tanke på den aktualitet som diskussionen om sambandet 
kost - uppkomst av cancer har. Det bör tilläggas att det märkligt nog 
inte ingår i kirurgkli ni kens rutiner att ge kostråd. 

Patienterna tillfrågades både om önskan att ha anhörig med vid infor
mation och om anhörig varit med när de fick information. Svaren på båda 
frågorna gav överraskande besked. Endast 16 % önskade ha anhörig med, me
dan 10 % hade haft det. 

De patienter som har en cancersjukdom uttryckte ett starkt behov att 
få tala med någon om sin oro. Av dessa patienter uppvisade 52 % en psy
kisk påverkan i form av sömnstörningar. Därutöver tillkom känslor av ini
tiativlöshet, aggressivitet och allmän oro. 60 % av cancerpatienterna öns~ 
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kade att personal avsatt extra tid för att prata just med dem. Innehål
let i de frågor som ställdes om återbesöken var i huvudsak av praktisk 
natur, exempelvis hur lång väntetiden var, hur många läkare de träffat 
etc. 

Patientsvaren visade på en mycket dålig läkarkontinuitet. Den var dess
utom betydligt sämre för cancerpatienterna än för kontrollgruppen. En hel 
del förslag på förbättringar i anslutning till återbesöken angavs och det 
angelägnaste var: Längre tid för samtal med läkare, kortare väntetid och 
mer saklig information. 

Enkätundersökningar har alltid ett begränsat intentionsdjup. I det frå
geformulär, som utsändes till patienterna, fanns utrymme för fria kommen
tarer i anslutning till en del av frågorna. Utrymmet utnyttjades i stor 
utsträckning och de synpunkter som gavs är lärorika. 

Slutsatserna ger vid handen att vissa basala förändringar i cancervår
den är nödvändiga och ofrånkomliga om cancerpatienter fortsättningsvis 
skall erbjudas ett bättre psykosocialt omhändertagande. Ett första steg 
i ett sådant förändrinqsarbete är att förstå att varje enskild behöver 
ett omhändertagande som är individuellt anpassat. 

Undersökningen gav värdefull och lärorik information. Dock kan den ald
rig ge samma uttömmande möjlighet att närma sig de cancersjuka och deras 
problem som samtalet - dialogen. Mitt val blev därför att redan vid utfor
mandet av frågeformuläret planera en fortsättning och fördjupning av stu
dien. Det visade sig ganska snart att en stor del av de personer som del
tog i enkätundersökningen också var villiga att fortsätta sitt deltagande 
genom personligt samtal. Av detta framgår att samtalet - dialogen är mitt 
huvudinstrument i denna studie för att få kunskaper om patienternas upp
levelser av sin cancersjukdom. 

Jag konstaterar att forskningen kring psykosociala faktorer och cancer
vård är ytterst begränsad i Sverige men desto mer förekommande utomlands, 
i synnerhet i USA. Förenklat kan sägas att forskningen sker efter två hu
vudlinjer. Den ena riktningen söker efter samband mellan psykiska fenomen 
och cancersjukdomar. Den andra riktningen försöker förklara cancerpatien
tens reaktioner. Dessutom har på senare år intresset riktats mot livskva
litet och cancersjukdomar. I 1itteraturöversikten (bilaga 1) gör jag ett 
försök att systematiskt redovisa en del av denna forskning. 

Den nu aktuella forskningsuppgiften 

Det övergripande syftet är att genom samtal med 52 patienter, som har 
olika former av cancersjukdomar, få ta del av deras upplevelser omkring 
sjukdomen och vården. De erhållna kunskaperna tillsammans med min "för
förståelse" utgör den viktigaste grunden i uppbyggnaden av den metod/modell 
som föreslås för psykosocialt omhändertagande av cancerpatienter. 

Ett viktigt delsyfte är att följa de av patienterna beskrivna psykiska 
reaktionerna under aktuell sjukdomstid och analysera dem utifrån ett kris-
teoretiskt perspektiv. 

Innehållet i patientsamtalen är mångfacetterat och handlar om tankar 
och känslor före och efter cancerdiagnosen. Patienterna förmedlar sin syn 
på operation och avdelningsvistelse. De uppehåller sig vid och lämnar 
värdefulla kunskaper om de obligatoriska kontrol1 besöken vid cancersjuk
domar. Dessutom får vi veta hur patienternas liv gestaltar sig efter 
"domens dag" och fram till samtalet hos mig. 

Mitt yttersta syfte med studien är således att utforma en kliniskt an
vändbar metod för psykosocialt omhändertagande av cancersjuka. Den skall 
naturligtvis ses som ett synnerligen viktigt komplement till den medicin
ska vården av denna patientkategori. 
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Min uppfattning om de brister som föreligger i vården av cancersjuka 
föranledde följande arbetshypoteser i samband med forskningsplaneringen. 

Av-òaknade.n av pAykoAocialt omkändzitagandz 

I den mån psykosocialt omhändertagande ingår i vård och behandling sker 
det mer av en slump än något som är inplanerat i vårdprogrammet. Den me
dicinska vården följer ett bestämt monster - ett visst provresultat med
för en bestämd medicinsk handling medan en synbar eller icke synbar psykisk 
reaktion i allmänhet inte föranleder några åtgärder alls. Ett tydligt 
exempel är tillfället då besked om sjukdomen/cancer lämnats vid vilket en
bart den somatiska/medicinska delen är föremål för uppmärksamhet och be-
handling. 

Inom den somatiska sjukvården finns, trots all upplysning, fortfarande 
ett egendomligt motstånd mot att tillstå att fysiska och psykiska kompo
nenter samspelar i orsak och verkan. Den absoluta tonvikten ligger vid 
det kroppsliga, vilket får till följd en i princip enbart organinriktad 
sjukvård. Negligerandet av människans sociala livshistoria är ett exempel 
som visar bristen på psykosociala aspekter i vården. Anamnestiskt uppta
ges endast den medicinska förhistorien och åtgärderna riktas mot bot el
ler lindring av det fysiskt onda. 

V^ykiAkcL kiû>i£aktioMSL l'ólj&K e/ dzt klcu>AÌAkcL "k^i^bcaAbfitnlng^dhmat" 

Cancerpatienternas psykiska krisreaktioner följer inte strikt det veder
tagna uppgjorda kristeoreti ska mönstret - chock, reaktion, bearbetning, 
nyorientering (Cullberg J 1971). Det största hindret för genomarbetning 
av den psykiska krisen är, så vitt jag förstår, den osäkra prognosen och 
de vittomvälvande följderna av en cancersjukdom. Patienterna befinner sig 
i ett tillstånd av att vara cancersjuka år framåt i tiden. De väntar på 
att passera "femårsgränsen" som kan tolkas som möjligheten till att 
vara fri från cancersjukdomen. För många cancersjuka är inte ens fem år 
tillräckligt för att oron och ångesten skall avtaga. Detta psykiska feno
men - osäkerheten - bortser vi ifrån i vården av cancersjuka. Påfrestning
en begränsar framtidsbilden och följaktligen även nyorienteringsmöjlig-
heten - vilken är slutprodukten i en väl genomarbetad kris. 

HäLtiO- ock AjakvatidAlagcn använd* ej l pAaktike,n 

Den i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) föreskrivna helhetssynen är 
för patienterna i denna studie inte omsatt i praktiken. Det är troligt att 
ramlagskaraktären i nämnda lag inte ger tillräckliga anvisningar och att 
intentionerna i den därför kan nonchaleras. Lagen har i sin målformule
ring en ambition som föreskriver att sociala, psykologiska och medicinska 
aspekter skall beaktas i patientarbetet inom hälso- och sjukvården. Det 
kan tyckas märkligt att behöva lagstifta om helhetssyn eftersom detta j_ 
sig inte medför några större förändringar. En strikt tillämpning av lag
texten i det kliniska sjukvårdsarbetet kräver en förändrad människosyn, 
psykologiska kunskaper om psykiska krisreaktioner och insikt om primära 
mänskliga behov i samband med svåra sjukdomar, i synnerhet vid inslag av 
dödshot. Sjukvården är av hävd ytterligt traditionsbunden och alltför ra
dikala förändringar hotar ofta den hierarkiska uppbyggnaden av personal
organisationen. Psykosociala faktorer har fått stå tillbaka för en alltför 
kraftig medicinsk-teknisk dominans - som i vissa fall gjort sig gällande 
mer av tradition än av kunskap. Det jag beskriver betonar de grundläg
gande olikheterna mellan ett naturvetenskapligt och ett humanvetenskapligt 
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betraktelsesätt. Huvuddelen av den kunskapsbank som finns inom den svenska 
sjukvården tillhör det naturvetenskapliga ämnesområdet, vilket bland annat 
avspeglar sig i att forskningsföremålet ses som ett "objekt" som producerar 
mätbara data. Humanvetenskapen däremot ser sitt forskningsföremål som ett 
"subjekt", och bedriver forskningen som en dialog med en strävan efter för
ståelse och använder språket som ett medium. Den forskning som pågår inom 
hälso- och sjukvården är således i allt väsentligt naturvetenskapligt 
dominerad. Cancersjukdomar och dess påverkan på den enskilde individen 
måste studeras och behandlas ur både natur- och samhällsvetenskaplig syn
punkt. Detta betraktelsesätt medför behov av en ny forsknings- och behand
lingsmodell, där de olika forskningsgrenarna inte är oförenliga utan komp
lementära och tillsammans bidrager till en "hel" behandling i cancervården. 
Detta förutsätter naturligtvis en övertygelse och sjukvårdens värld har 
sitt eget paradigm som inte så lätt låter sig förändras. Forskningen inom 
det psykodynamiska och psykosociala området uppfyller inte de naturveten
skapliga normerna. Denna kräver förutsättningslöst objektiva och statis
tiskt påvisbara resultat, det vill säga mätbara data. 

Studien är humanvetenskaplig och min medvetna strävan har varit att 
förstå patienterna och deras upplevelser av "cancern". Det är dock inte 
"bara" patienten som är målet för min studie utan även det psykosociala 
innehållet i den nuvarande cancervården som nödvändigtvis måste granskas 
och ifrågasättas. 

Övergripande teoretisk ram 

Den övergripande teoretiska ramen för detta arbete har ett psykodynamiskt 
och existentiellt perspektiv. Existentialismen är en riktning inom filoso
fin som ägnar sig åt två ytterligheter, människolivets gränser, liv och 
död. Medvetet eller omedvetet bär vi alla inom oss vetskapen om att livet 
alltid slutar med döden. Dessemellan sysselsätter vi oss, i större eller 
mindre grad, med att ställa oss frågor om livets mening. Existentialismens 
kännemärke är de väsentliga livsfrågorna - individens ansvar för sig själv 
och andra, ensamhet och gemenskap samt den stora centralfrågan tiden och 
döden. Framtidens cancervård måste, som ett naturligt inslag i den, inför
liva den psykodynamiska teorin och de existentiella frågeställningarna. 

Läsanvisning 

Den mörka texten i samband med patientcitaten markerar det jag sagt. De 
inom parentes angivna siffrorna tillhör en bestämd patient. 
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PATIENTGRUPP OCH METODER 

Avhandlingsarbetet har, som redan tidigare framkommit, föregåtts av en en
kätundersökning som utgjorde underlaget till rapporten "Cancervård på en 
kirurgklinik. Medicinskt och psykosocialt omhändertagande - 359 patient-
synpunkter" . I frågeformuläret förekom följande fråga: "Vi skulle vilja 
träffa Er personligen för ett samtal, ange om Ni är intresserad av det". 
Av de 188 patienter med sjukdomen cancer som besvarat enkäten sa 106 
(56 %) ja till samtal. Det talar för att ämnet fångat dem. 

Genom lottdragning uttogs 52 patienter, 24 män och 28 kvinnor, till 
den aktuella studien. 

Patientunderlag 

Patienterna är anmälda till cancerregistret under någon av nedanstående 
tidsperioder. Det betyder att det förflutit olika lång tid från dagen för 
cancerbeskedet till samtalet hos mig, som längst tre och ett halvt år och 
som kortast sex månader. 

Antal patienter 

1982 mars - augusti 7 
1983 augusti - november 14 
1984 mars - juni 12 
1984 augusti - december 12 
1985 februari- april 7 

Ålder och kön, cancerform, civilstånd och yrke redovisas nedan i tabell
form. 

Män Kvinnor Totalt 
Ålder i år Antal % Antal % Antal % 

31 - 40 0 0 3 11 3 6 
41 - 50 1 4 8 28,5 9 17 
51 - 60 3 12,5 8 28,5 11 21 
61 - 70 10 42 8 28,5 18 35 
71 - 80 9 37,5 1 3,5 10 19 
81 - 90 1 4 0 0 1 2 

24 100 28 100 52 100 

Medelåldern för män 67 år 
Medelåldern för kvinnor 54,5 år 
Medelåldern för hela patientgruppen 60 år 
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Män Kvi nnor Totalt 
Typ av cancer Antal % Antal % Antal % 

Bröst 0 0 19 68 19 36 
Sköldkörtel 1 4 1 3,5 2 4 
Mag 6 25 4 14 10 19 
Blås 4 17 1 3,5 5 10 
Malignt melanom 0 0 1 3,5 1 2 
Prostata 6 25 0 0 6 11 
Njure 4 17 0 0 4 8 
Ändtarm 2 8 0 0 2 4 
Tjocktarm 0 0 2 7 2 4 
Urinledare 1 4 0 0 1 2 

24 100 28 100 52 100 

Ovanstående diagnoser är ett representati vt urval, väl överensstämmande 
med vad som förekommer vid en alImänkirurgisk klinik. En viss underrepre
sentation av prostatacancer kan förklaras av att det ursprungliga urvalet 
till enkätundersökningen fråntog män med högt differentierad prostatacan
cer . 

Civil stånd 

Gift 
Sammanboende 
Änka/änkli ng 
FrånskiId 
Ogift 

Män 
Antal % 

Kvinnor 
Antal % 

18 
1 
2 
1 
2 

75 
4 

*,5 

19 
1 
4 
3 
1 

68 
3,5 
14 
11 
3,5 

Totalt 
Antal % 

37 
2 
6 
4 
3 

71 
4 

11  

24 100 28 100 52 100 

Män Kvi nnor To talt 
Yrkesområden Antal % Antal % Antal % 

Teknik 5 21 2 1 7 13 
Jord- och skogs 5 21 2 1 7 13 
bruk 
Trä- och byggnad 4 17 1 3,5 5 10 
Verkstad 1 4 5 18 6 12 
Kontor/handel 6 25 7 25 13 25 
Kommun i kat i on 2 8 0 0 2 4 
Vård 0 0 8 29 8 15 
Undervi sning 0 0 3 10,5 3 6 
Ej angivet 1 4 0 0 1 2 

24 100 28 100 52 100 

De yrkesområden som redovisas i ovanstående tabell är den sysselsättning 
i vilken patienten var aktiv vid insjuknandet. 20 av patienterna är ål
derspensionärer och i deras fall anges yrket vid pensioneringen. 
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Tankar omkring valet av metod för nu aktuell studie 

Patienternas engagemang var den viktiga förutsättningen för genomförandet 
av nu aktuell studie. Detta vållade inga problem eftersom de mer eller 
mindre kan sägas ha valt sig själva. Jag beklagar att alla de som var in
tresserade av samtalet inte fick möjlighet att deltaga. Anledningen till 
det är att jag av praktiska och hanterbara skäl måste begränsa antalet 
patienter. Samtalen utgör den viktigaste kunskapskällan för avhandlingen, 
som har sin tyngpunkt i den empiriska delen. 

Valet av metod för studiens empiriska genomförande, min teoretiska ut
gångspunkt liksom förhållningssättet till ämnet och patienterna präglas 
av den "förförståelse" jag har om den komplexitet av psykosociala problem 
som uppkomsten av en cancersjukdom för med sig. Min teoretiska referens
ram i det vardagliga patientarbetet såväl som vid detta arbetets utföran
de finns i den psykodynamiska och existential i s t i s k a teorin. Som en logisk 
följd följer att jag i teorikapitlet fäster uppmärksamheten på ångestbe
greppet och dess innebörd. I samband med uppkomsten av en cancersjukdom 
aktualiseras existentiella frågeställningar eftersom sjukdomen - åtmins
tone i första ögonblicket - ter sig livshotande och livsavgörande. Finns 
det överhuvudtaget någon ångest som är mer smärtfylld än döds- och/eller 
1 i vsångesten? 

Mitt intresse och syfte är att beskriva patienternas subjektiva upple
velser av sjukdomen cancer och vården omkring den, varför den naturliga 
följden blir att studien är kvalitativ och att kunskapsintresset är det 
hermeneutiska. Språket är mitt viktigaste hjälpmedel och avgörande för 
min kommunikation med de människor som deltagit i studien. Dessutom måste 
jag genom det skrivna språket förmedla patienternas talade budskap på ett 
förståeligt sätt. Som framgår av frågan som ställdes i enkäten: "Vi skulle 
vilja träffa Er personligen för ett samtal, ange om Ni är intresserad av 
det", förelåg ambitionen att med hjälp av samtalet - dialogen fördjupa 
förståelsen för den problematik som förmodades följa i cancersjukdomens 
spår. Frågan möjliggjorde för mig att få en uppfattning om patienternas 
inställning till en uppföljning. Större delen av dem var tveklöst moti
verade till en sådan. 

Växlingen av metod beror på min uppfattning om frågeformulärets begrän
sade möjlighet att ge uttömmande svar. Dessutom anser jag att ämnet psyko
sociala faktorer i cancervården är alldeles för viktigt och "djupt" för 
att man skall låta sig nöja med fragmentariska frågor och svar i form av 
en enkätundersökning. Den har emellertid fyllt en god vägledande funktion 
och "kuggar" in i den fortsatta studien. Samtalen är och skall ses som en 
fortsättning på och fördjupning av den redan dokimenterade undersökningen. 
Dessutom ligger innehållen i de 52 patientsamtalen som den viktigaste 
grunden i modellen för psykosocialt omhändertagande av cancersjuka. Ur 
etiskt perspektiv är det heller inte försvarbart att i en enkätundersökning 
ställa alltför djupgående frågor. Patienten har ingen möjlighet att ge ut
tömmande svar eller att få de ställda frågorna förklarade. Det är viktigt 
med ett påpekande, nämligen att frågorna i enkätformuläret var allmänt ut
formade och att patienten själv fick ange sjukdomens namn. Som tidigare 
nämnts uppgav 39 % i gruppen cancersjuka ej sin sjukdom som cancer. Det 
enda som var förmarkerat på frågeformuläret var den aktuella tidsperioden 
som patienten vistats på sjukhuset. 

Skillnaden mellan de båda nämnda metoderna för kunskapsinsamling är att 
samtalet kan betecknas som "öppet" medan frågeformuläret är "slutet". Sva
ren eller frågorna i en enkät kan inte modifieras, däremot kan den i det 
här fallet ses som en inkörsport till det därpå följande samtalet. Tiden 
mellan dessa två informationsinsamlingsti11 fä1 len gav patienterna möjlig
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het till en väl tilltagen betänketid. De hade således, om de så önskat, 
kunnat avstå ifrån samtalet. Jag tolkar viljan till det stora deltagandet 
som att ämnet ansetts angeläget. Besvarandet av enkäten kan ha inneburit 
att patienten började tänka på sin sjukdom och vården omkring den och där
för kände behov av att förmedla mer av sina tankar och känslor än den be
gränsade möjlighet de tydligen haft ditintills. 

Inhämtande av patienternas erfarenheter och upplevelser genom samtal/ 
dialog ger suveräna möjligheter till fördjupad insikt om deras situation. 
De kan genom sitt språk uttrycka känslor och åsikter samt ge och ta emot 
förklaringar. Jag blir en person för patienterna, samtidigt som min för
ståelse för deras problem rimligen borde öka. Så vitt jag kan bedöma är 
kommunikation nyckelordet, om avsikten är att samla kunskaper om patien
ternas upplevelser och erfarenheter av samt synpunkter på cancervården. 

Det praktiska genomförandet 

Kallelsen till vårt möte skedde genom telefonpåringning. Patienterna ha
de dessförinnan fått den skriftliga informationen om enkätundersökningen, 
tillfrågats om det fortsatta intresset samt svarat och återsänt frågefor
muläret. Vid telefonsamtalet informerades varje person kort om syftet med 
den fortsatta studien, om hur innehållet i samtalet skulle komma att an
vändas samt om dokumentationen. 

Huvuddelen av samtalen skedde under tiden september 1985 - januari 1986. 
De ägde rum på Östersunds sjukhus, vilket för många patienter innebar 
långa resor, eftersom detta sjukvårdsområde har en stor geografisk sprid
ning. Ett och samma rum användes och rummets interiör var utformad för 
samtalsbehandling. Inför varje nytt samtal läste jag igenom de uppgjorda 
stödfrågorna, (bilaga 2) kontrollerade att bandspelare och band fungera
de samt avstängde min telefon för inkommande samtal. 

Förutsatt att patienten gav sitt tillstånd har bandspelare använts. Det 
ligger ett stort värde i att ha tillgång till bandupptagningar både som 
dokumentation och vid analys och bearbetning av samtalen. Ett fåtal per
soner avböjde bandinspelning. För varje patient reserverades 90 minuter 
exklusive rutinmässig information. Efter samtalets slut erbjöds varje per
son att avlyssna bandet. En enda person ville ta del av bandinspelningen, 
men efter en stund avbröt han lyssnandet och sade sig vara nöjd. Vid ett 
av samtalen har även hustrun till en av patienterna närvarit. 

Samtalen 

De fullständigt dokumenterade samtalen har genomförts med hjälp av upp
gjorda stödfrågor. Dessa utformades så att de kunde ge en fördjupning 
inom de områden som, bland annat utifrån enkätundersökningens resultat, 
betraktades som eftersatta. Jag ville bland annat veta hur patienten käns
lomässigt haft det före insjuknandet och i samband med diagnosbeskedet. 
Hur de såg på avdelningsvistelsen, operationstillfället och vilken bild 
de ger av den erhållna vården. Vidare hur de levde sitt dagliga liv med 
vetskap om sjukdomen cancer i förhållande till levnadsmönstret före den 
tiden. 

Samtalen har å ena sidan styrts av frågorna, å andra sidan haft en fri 
och öppen karaktär. Jag försökte uppnå en balans mellan mitt syfte och att 
också låta patienten styra samtalet. Det är värt att påpeka att stödfrå
gorna lika ofta var avstämningspunkter som direkta frågeställningar. De 
få frågor jag ställde försökte jag på ett naturligt sätt väva in i samta
let. Som exempel var följande frågestäl1 ningar aktuella omkring diagnosav-
sni ttet : 
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"Kan Du berätta hur det kändes när Du fick besked om vilken sjukdom Du 
hade?" 
"Vad minns Du som Din första tanke, reaktion efter beskedet?" 
"Har Du och Din familj fått hjälp med att bearbeta de tankar och känslor 
som kom efter diagnosbeskedet?" 

Den första frågan aktualiserades i ett tidigt stadium av samtalet. Den 
visade sig verka utlösande på ett, som jag förstår det, uppdämt behov att 
få samtala om sin sjukdom. Därefter behövde jag inte ställa speciellt 
många frågor, eftersom patienterna spontant ville berätta om hela sjuk
domsförloppet. Istället fick jag försöka föra samtalet tillbaka till de 
punkter som jag ville få ytterligare förklarade. För övrigt framgår mitt 
förhållningssätt väl av de citerade patientsamtalen. Min bedömning är att 
jag fått en mängd information utan att vara speciellt aktiv. 

Det kapitel som jag rubricerat "Det dagliga livet och livsmönstret" ha
de som stödfrågor: 
"Hur tycker Du Ditt dagliga liv påverkats?" 
"Hur tänker Du nu idag?" 
"Har Du hittat ett sätt att leva med sjukdomen?" 
"Vilka förändringar har sjukdomen inneburit i Ditt sociala liv?" (Umgänge, 
hobbies, deltagande i föreningsliv, motion/idrott, gemensamma familjeakti
viteter och sam!i v). 

Trots de uppgjorda stödfrågorna är det förklarligt att samtal om sjuk
dom och personliga upplevelser inte blir exakt lika vid varje enskilt 
tillfälle. Patienterna fick berätta om sina personliga erfarenheter och 
jag såg som min huvuduppgift att vara lyssnare och jag bad om förklaring
ar om något kändes oklart. Ofta har det jag velat veta kommit fram i sam
talen utan att frågorna direkt behövt ställas, och i den mån det funnits 
anledning har jag bett om en komplettering. 

I min forskningsplanering utgick jag ifrån att tidpunkten för diagnos
meddelandet var upprinnelsen i ett psykiskt krisförlopp. Efter några pa
tientsamtal fick jag omvärdera mitt tankesätt. Orsaken till det var att 
många av patienterna visade mig på en annan kritisk tidpunkt - nämli gen 
den för dem så viktiga egna upptäckten. 

Ordet cancer aktualiserades inte av mig utan det var förbehållet varje 
person att själv nämna sjukdomens namn. Tre personer uttalade aldrig or
det cancer medan ytterligare tre talade om cancer, men fråntog sig själva 
som bärare av den. I dessa fall godtog jag utan kommentarer deras egen 
uppfattning om sin sjukdom. 

Vanligt var att patienterna uttryckte förvåning över att så god tid ha
de reserverats för dem, något som var ovanligt i deras kontakter med sjuk
vården. Deras erfarenheter var istället att de huvudsakligen varit motta
gare av information. De hade i princip aldrig tidigare fått tala om sin 
sjukdom utifrån sig själva och sina känslor omkring den. 

Jag fokuserade mitt intresse på patienten med hjälp av empatiskt lyss
nande. Samtalen rymde många gånger både förtvivlan och gråt. Varje sam
tal avslutades med att patienten informerades om att denne kunde ta för
nyad kontakt med mig om något kändes oklart eller om annan hjälp önska-
des. Ingen har kontaktat mig för att ändra sina uppgifter eller för att 
ge ytterligare åsikter om just detta speciella samtal. Däremot har några 
patienter sökt mig för annat, till exempel vid oro om konstaterat reci
di v eller vid rädsla för sådant. De har också tagit kontakt vid behov av 
annan hjälp, som vid tankar om alternativa vårdformer (hälsohem) eller 
hjälpmedel (bröstproteser, magnettrumma etc). I en del fall har det förs
ta samtalet utvecklats till en regelrätt samtalskontakt. 
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Min upplevelse av samtalen 

Varje samtal är unikt, även om det finns gemensamma nämnare i erfarenheter 
och upplevelser av att vara cancersjuk. Ett bestående intryck är att jag i 
mångt och mycket fungerade som en "container" som tog emot patienters upp
dämda behov av att få tala om sig själva och sjukdomen. 

En av de inledande frågorna vid vårt möte var varför de kom till sam
talet och vilka förväntningar de hade. Flera patienter uttalade ett dub
belt syfte. De ville tala om sin egen sjukdom och tankarna omkring den, 
men de ville även hjälpa andra genom att dela med sig av vunna erfaren
heter. Dock är det så att de flesta ville samtala på grund av egna behov. 

Det som väckt en del förvåning hos mig är att patienterna - trots det 
enda samtalet - gav så mycket av sina innersta tankar och känslor om sin 
cancersjukdom. De hade mycket klara uppfattningar och synpunkter på vår
den, både det som hade upplevts som positivt, men också det som var nega
tivt. Vid sidan om psykisk smärta är det ingenting som orsakat så mycket 
lidande som bristande kommunikation, det vill säga att patienter inte 
getts möjlighet att samtala om sin sjukdom. Information och kommunikation 
är inte synonyma begrepp, men båda är en bristvara inom sjukvården. Nästan 
alla personer förmedlar ett samstämmigt intryck och uppfattar att vården 
är teknisk och avpersonifierad. Det finns dock en nästan undantagslös po
sitiv inställning till och förståelse för avdelningspersonalens arbets
situation. Den betecknas av patienterna som mycket påfrestande och full 
av stressmoment. 

En negativ effekt av min "containerfunktion" blev att jag under och 
framförallt i slutet av samtalsserien kände att min sinnesstämning var 
dämpad. Jag kan se flera orsaker till detta. Den främsta var förmodligen 
den att jag helt lät mig uppfyllas av ämnet som sådant. Först samtalade 
jag med cancerpatienter på dagarna för att sedan använda kvällarna till 
avlyssning av bandinspelningarna. Innehållet i samtalen var laddat och 
förmedlade förtvivlan och sorg. Under det intensivaste insamlandet av 
kunskapsstoff kände jag emellanåt samma symptom som patienterna beskrivit. 
Det kan tolkas dels som min rädsla för cancer, dels som en överidentifi
kation. Symptomen fanns ena gången i magen och andra gången i bröstet. Jag 
ser det som ett överföringsfenomen, ett övertagande och härbärgerande av 
patienternas ångest. Dessutom väckte samtalen existentiell vånda. Min 
psykoterapi handledare blev avlastningen för mig och i den situationen 
fick jag också feed-back. För mig är det viktigt att medvetandegöra den 
psykiska påfrestning som den specifika forskningssituationen innebar. Den 
är för övrigt överförbar till en konkret vardaglig behandlingsrelation 
(behandlare - patient). Det går inte att samtala med cancersjuka utan att 
påverkas, och det är därför ett oundvikligt krav att de som arbetar med 
människor som har svåra sjukdomar bekantar sig med och lär sig hantera 
den egna ångesten, till exempel genom handledning. De samtal jag haft med 
patienterna har emellertid varit värdefulla ur otaliga aspekter. Varje en
skild människa som får en cancersjukdom förmedlar sin livssituation och 
livstolkning och vidgar därmed också lyssnarens erfarenhetsvärld. 

Bearbetning och analys av samtalen 

De inspelade samtalen är först avlyssnade och handskrivna till koncept samt 
därefter utskrivna på maskin. Utskrifterna omfattar cirka 1.500 sidor var
för det totala innehållet både kvantitativt och kvalitativt är omfångs
rikt. För att få en struktur på och en översiktlig uppfattning om innehål
let i samtalen valde jag att, utifrån kapitelrubrikerna, sammanställa var
je patients erfarenhet från respektive område. Detta förfaringssätt gav 
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mig en fin helhetsbild och möjliggör för mig att kunna gå tillbaka och se 
samtligas beskrivna upplevelser av till exempel diagnostillfället eller 
deras åsikt om rutinkontrollerna etc. Det är inte möjligt att hinna no
tera allt det som säges under ett samtal. Än mer orealistiskt är det att 
tro att jag i minnet skulle kunna hålla kvar alla detaljer. Jag har för 
övrigt fått detta ytterligare styrkt under avlyssning av samtalen, då jag 
märkt hur lätt det är att glömma det som sagts. Varje avlyssning ger i 
princip nya tolkningsmöjligheter och bandupptagningarna är därför mycket 
värdefulla och oersättliga. Hur mycket jag än anstränger mig för att för
medla det patienterna sagt kan jag aldrig med de skrivna orden ersätta det 
talspråk som finns på banden. Röstlägen och gråt kan aldrig förmedlas 
rättvist. Dessa icke verbala uttryck blir i likhet med patienternas kropps
språk osynliga och ohörbara för läsaren. Det är alltid svårt att exakt för
medla "data" som inte kan vägas och mätas. En lingvisti sk framställning 
kräver inlevelse vid läsning. Min förhoppning är att de otaliga direkta 
citaten, åtminstone till en del, skall ersätta förlusten av den stämning 
som jag erfor vid samtalen och som varit givande. 

Bearbetning och analys av samtalen har skett i samband med upprepade 
avlyssningar, samtidigt som jag haft det skrivna materialet framför mig 
(varje samtal har gåtts igenom ett tiotal gånger). Eftersom det insamlade 
materialet är digert har bearbetningen varit tidskrävande likaväl som dess 
subjektiva karaktär till vissa delar gör det svårbearbetat. En kompliceran
de faktor är språket. Det är svårt att veta om exempelvis ordet "chock" 
har samma betydelse för alla som använder det som beskrivning av reaktio
nen vid beskedet om cancer. Det blir min begreppsvärld som kommer att av
göra tolkningarna. De inspelade samtalen tillåter obegränsad avlyssning, 
vilket inneburit att jag ena gången kunnat koncentrera mig på röstlägen 
och stämningar för att nästa gång uppmärksamma det faktiska innehållet. 
Dessutom framkallar bandupptagningarna minnesbilder. Jag vill emellertid 
i detta sammanhang framhålla en viktig omständighet. Jag har undvikit varje 
"medvetet" försök till analys av den intervjuades personlighet och de psy
kiska försvar som mobiliserats i samband med sjukdomsbeskedet. Detta är en 
etisk grundhållning från min sida - överenskommelsen gällde ju att jag 
skulle få lyssna till personens upplevelse av sjukdomen och av vården. Det 
är också min uppfattning att ett enda samtal ger osäkra data för att tolka 
personen själv. Detta är emellertid endast en sekundär synpunkt i samman
hanget . 

Metodens nackdelar 

Det har varit meningsfullt och oersättligt att inhämta dessa kunskaper ge
nom samtal. En av metodens främsta nackdelar är den tidskrävande bearbet
ningen, i jämförelse med sammanställning av enkätsvar. Samtalen saknar 
struktur i den meningen att problemställningarna ofta går in i varandra. 
Patienterna har flera gånger under samtalet återkommit till de händelser 
som gjort ett starkt intryck på dem, exempel på en sådan är diagnostill
fället. Patienternas berättelser är ångestladdade inte bara för dem som 
berättar om sin cancersjukdom utan även i mycket hög grad för mottagaren 
av budskapet. Aktualiserad oro och ångestfull medinlevelse är det som jag 
erfarit och jag tror att dessa gensvar från min sida varit värdefulla för 
förståelsen, dels under samtalen, dels vid bearbetningen. 

Fasindelning tydliggör sjukdomsprocessen 

För att försöka tydliggöra och ge en så klar bild som möjligt av "hur det 
är att bli cancersjuk" har en fasindelning gjorts som visar processen i 
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en cancersjukdom. Den klargör sjukdomens benägenhet att bli utdragen i tid, 
inte bara i fysiskt utan framförallt i psykologiskt hänseende. Jag har där
för bearbetat och sammanställt innehållet i samtalen utifrån en realistiskt 
föreställd process i en cancersjukdom. 

Van l'óKAta Icuzn avspeglar tidpunkten för cancersjukdomens uppdagande. Den 
första kontakten har vanligtvis tagits med distriktsvården. Kritiska håll
punkter i denna fas är hanterandet av den egna vissheten om att något är 
fel samt mottagarens förhållningssätt vid den institution dit personen i 
första hand vänder sig för att söka hjälp. Sedan följer det första läkar
besöket (distriktsläkare). Läkarens bemötande av patienten och de åtgärder 
han vidtar spelar en avgörande roll för denne. Väntetiden fram till specia
listundersökningen är utomordentligt psykologiskt påfrestande. Sammantaget 
präglas den första fasen av ovisshet. Det framkommer att den ibland till 
och med är tyngre att bära än vissheten. Det finns också en konflikt mellan 
önskan att få veta sanningen och att inte få veta. Den egna misstanken om 
cancer är i många fall upptakten till den psykiska krisreaktion (chock
kaos), som således kan ta sin början före det egentliga traumat - cancer-
di agnosen. 

Vävt andia &(um i sjukdomsförloppet tar sin början i samband med specia
listundersökningen och sträcker sig över diagnosbeskedet fram till in
skrivningen på sjukhuset. I denna fas, liksom i den första, är patienten 
mycket ensam med sin ångest och oro. Cancerdiagnosen bäddar i de flesta 
fall för ett nytt chock- och kaostillstånd. I samband med diagnosbeskedet, 
som lämnats på olika sätt, har patienterna i allmänhet endast fått veta 
vilka behandlingsåtgärder som skall följa. Operationen har så gott som 
alltid varit den första behandlingen. Någon enstaka person har fått sin 
cancerdiagnos efter den. Efter läkarens information om diagnos, som kan 
ha varit tydlig eller diffus, har patientens lott blivit att återigen vän
ta på ett meddelande från sjukhuset. Detta skall innehålla tid för in
skrivning och operation. Denna väntan har inneburit en psykisk belastning 
i dubbel bemärkelse. Oron för eller misstanke om cancersjukdom kvarstår 
och tillkommit har rädslan för kommande operation och behandlingar. 

Tizdjz icum inleds vid inskrivningen på sjukhuset för operation. Den har 
vanligtvis inneburit en lättnad i det psykiska anspänningsti11 ståndet. 
Många berättar att den känsla de upplevde efter operationen var att den 
tagit bort cancern, och att sjukdomen i detta stadie tillhörde det för
gångna. Den fysiska återhämtningen tar patientens krafter i anspråk och 
sjukhusvistelsen ger ingen eller ringa utrymme för bearbetning av den in
re upplevelsen. Medvetna och omedvetna försvar mobiliseras mot oron och 
rädslan. Vid utskrivningen lämnades oftast information om eventuella pla
nerade efterbehandlingår som strålning eller cytostatika samt kontrollbe
sök. Före de adjuvanta behandlingar, som skall följa (cytostatika, strål
behandling) får patienten i allmänhet en månad för återhämtning men hän
visas även då till ensamheten. 

Tjöjidz ICMQ,VU> startpunkt är utskrivningen från sjukhuset. Påfallande ofta 
har hemkomsten upplevts som överraskande psykiskt påfrestande. Bland annat 
har den känsla av välbehag och lättnad som upplevdes under sjukhusvistel
sen gradvis försvunnit. Patientens tankar kretsar omkring huruvida cancern 
är borta, efterbehandlingår och oron inför kontrol1 besöken. Den euforiska 
känslan som fanns direkt efter operationen övertygar inte längre. Kontroll
besöken utgör viktiga men psykiskt påfrestande händelser. Vanligt är att 
dessa föregås av några veckors stegrad oro och tankar inför det besked om 
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sjukdomens regress, remission eller progress som skall fås. En vanlig och 
ofta uttryckt föreställning om chansen att bli frisk är hårt bunden vid år 
framåt i tiden. Femårsgränsen ses som den som är avgörande för möjligheten 
att bli fri cancersjukdomen och därmed få ett friskare liv. Denna sista 
fas innebär att det för patienter är svårt att se slutet på sjukdomen och 
denne måste därför försöka inrätta ett liv där vetskapen om cancersjuk
domen finns med. Det är i detta skede som jag samtalar med patienterna. 
Mönstret i det dagliga livet och livsmönstret har då börjat eller klart 
utkri stal 1 i serats. 



"Det var, det var droppen det. 
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3  

ETT PATIENTSAMTAL 

För att ge en bild av hur ett helt samtal förlöpte återger jag ett, som 
skedde tillsammans med en man (patienten) och hans hustru. Jag väljer 
att visa just detta speciella samtal, huvudsakligen därför att innehållet 
i det även visar hur en anhörigs situation och reaktioner sammanfaller 
med den identifierade patientens sjukdomsprocess. Visserligen var min ur
sprungstanke att anhöriga inte skulle närvara vid samtalet, eftersom de
ras upplevelser och erfarenheter av "cancersjukdomen" inte har behandlats 
av mig. Däremot anser jag att anhörigas medverkan i cancervården är syn
nerligen värdefull och att den delen borde bli föremål för en egen stu
die. 

Genom att följa ett helt patientsamtal kan vi se och få en uppfattning 
om hur patientens reaktioner växlar under cancersjukdomens processartade 
gång samt krisreaktionens "vågrörelser" och de "hinder" som omöjliggör 
nyorienteringen mot framtiden. 

Jag har vid några tillfällen efter detta samtal haft kontakt med den 
aktuella familjen, som också lämnat sitt tillstånd till att just detta 
speciella samtal medtas i avhandlingan. 
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Man 60 år. Diagnos: Sköldkörtel cancer (44). 

G: Får jag fråga: vad var det som gjorde att Du ställde upp för det här 
samtalet? 

P: Det var att jag ansåg att jag blivit så felaktigt behandlad. 

G: Jaha, felaktigt behandlad både medicinskt... 

P: Ja, det medicinska. Jag har ingenting emot att jag låg här och blev 
opererad. Avdelningen var bra. Det tyckte jag var bra. Det är sen ef
ter behandlingen och i flera månader har det varit alldeles på tok. 

G: Ja. I frågeformuläret här frågade vi inte efter civilstånd och inte 
heller utbildning. Jag skulle vilja att Du berättade lite grann om Din 
utbildning och Din arbetssituation, det Du har arbetat med. Att Du är 
gift, det förstår jag. 

Mannen var vid insjuknandet yrkesverksam. Han är gift och har två vux
na barn, som inte längre bor hemma. Hustrun har tidigare yrkesarbetat 
men var vid tidpunkten för samtalet hemarbetande. 

G: Ja. Har Du trivts med Ditt jobb? 

P: Jag har trivts med det. Det är väldigt fritt och bra. 

G: Och jobbat med det hela livet, ingen ändring så att säga. 

P: Nej. 

G: Då ska jag fråga: Hur kändes det när Du fick beskedet om Din sjukdom? 

P: Ja, det var inget vidare. Men det tyckte jag att jag klarade bra första 
gången jag fick beskedet. 

G: Mm. 

P: Men sedan sa dom att jag var frisk och sedan kom de två månader efter 
och sa att jag var mycket sämre. Det var.. Det var droppen det. 

G: Mm.. Ja, fick Du först veta att allt var bra? 

P: Ja. 

G: Och sedan att det inte var bra? 

P: Ja, två månader efteråt. 

G: Ja. Vad fick Du för diagnos, och när fick Du den? 

P: Vilken diagnos menar Du? 

G: Jag tänker på det här som Du säger, att dom först sa att Du var bra och 
sedan att Du var... 

P: Den diagnosen fick jag första dagarna i februari. Efter ett radio - vad 
heter det - isotopröntgen. 

G: Ja. 

P: De hävdade att jag var bra, men så kollar dom den första april med van
lig röntgen och då var jag mycket sämre. Så, det gick sju och en halv 
månad som jag var här på behandling och de röntgade mig icke på hela ti
den. Dom upptäckte det på röntgen. Men kollade icke upp röntgen. 

G: Hm. Har Du haft samma läkare hela tiden? 

P: Ja, dr NN. 
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G: Ja. Vem berättade, eller vem pratade Du om det här med? Jag tänker på 
Dina anhöriga, vem var det Du närmast pratade med om...? 

P: Jag pratade med alla mina anhöriga. 

Gr Jaa. 

P: Hela familjen och dom närmaste vännerna. Så jag har pratat öppet om det 
här hela tiden. 

G: Ja, hur tog hustrun det t ex? 

P: Jaa. 

G: Du får gärna svara själv om Du vill. 

H: Ja, det är svårt. 

G: Det är svårt, fick Du veta det snabbt? 

P: Ja, Du fick veta det samma dag som jag. Jag ringde. De opererade mig 
nämligen på tisdagen och jag hade en tumör här på sköldkörteln, så de 
tog bort den och halva tumören. 

G: Mm.. 

P: Sedan på torsdagen var allt frid och fröjd. Dom hade röntgat mig på 
torsdag. Det var så bra så. Jag skulle få åka hem. Fredag morgon kom 
dom i full panik och skulle operera mig igen, för då hade dom fått svar 
och kollat efter röntgenplåtarna - att det inte alls var bra. 

H: Men vi var ju här på torsdagen, äldste sonen och jag. Och då sa.. Då 
frågade vi då, för det kom en rond, då frågade vi hur det var. Jodå, 
allting var så bra. Och då sa jag just, ja, men lungröntgen då? För jag 
visste att de hade lungröntgat. Nej, dom svarade lite undvikande på det. 
Det var bra, svarade de bara och då ringer han på morgonen och säger 
att ... 

P: Morgonen efter. 

H: Det var cancer. 

P: I båda lungorna, Först sa dom en lunga. 

H: Och jag ska opereras igen, sa han då, och då åkte jag hit igen. Och 
sen... Det var ju aldrig någon som pratade med mig, någon läkare. 

P: Inte med mig heller och talade om det. 

H: Inte ett ord. Inte med P heller och då frågade jag om jag fick prata 
med en läkare där och då var det dr -- som kom och då hade dom sagt till 
P att det hade spridit sig. Det var en, en tumör i ena lungan. Då sa jag 
till dr -- att jag, att jag blev chockad när jag hörde att det var can
cer även i lungan. 

G: Mm. 

H:'Men det är inte bara i en', sa han, 'det är i två'. Men varför får vi så 
vilseledande uppgifter, svarade jag. 

G: Mm. 

H: Vi måste väl få veta hur det ligger till! Jamen, det har ingenting med 
behandlingen att göra, fortsatt behandling att göra, svarade han då. Så 
fick vi ju nöja oss med det. Och sedan, min make, han trodde ju så blint 
på dr NN, så det var precis detsamma vad jag sa, så, så.. 



2 2  

G: Mm. 

H: Han sa, jag måste ju lita på vad de säger. De sa ju att den behandling 
de satt in, den hade ju tagit något så otroligt bra, så så bra hade de 
inte sett på sexton år. 

P: Det var dom som sa det. 

G: Ja. 

H: Det var dr — och dr NN ihop och dr NN var ju så svår att träffa så 
det gick ju aldrig. Jag fick aldrig tala med dr NN. 

P: Han var hopplös han. Jag fick aldrig träffa honom på de gånger jag var 
på behandling här. Det var vissa saker. Jag var sjukskriven och det 
skulle förlängas och han var överhuvudtaget väldigt ovillig att sjuk
skriva mig. Och jag var inte bra! 

G: Vad tyckte han, att Du skulle gå i jobb? 

P: Han tyckte jag skulle jobba. 

H: Han blev friskskriven. 

P: Jag tjatade mig till att bli sjukskriven till hälften, men sedan fick 
jag hjälp av di striktsläkaren, så han sjukskrev mig. Jag kunde inte 
jobba. 

G: Nej, det förstår jag. 

H: Nej, och rösten höll ju inte heller. 

G: Nej. 

P: Jag hade ingen röst heller. Mitt jobb består mycket av telefonsamtal. 
Få kontakter med folk. 

G: Mm.. Jag måste gå tillbaka till Dig lite grann. Har Du aldrig fått pra
ta med någon läkare? 

H: Inte här inte. 

P: Jo, så småningom med dr XX. 

H: Ja, dr XX. Ja, då fick vi komma in. För att jag höll ju på och ringde 
och ringde till dr NN, men han var så avvisande, att det gick inte. 
Då ringde jag till slut och bad att få prata med dr XX, för vi kände 
honom förut. Och då sa jag det, att det är ingen av oss som kan prata 
med dr NN, för vi får inget gensvar. Det går inte, det var stört omöj
ligt, han blev mest irriterad. Och då talade jag om hur det hade varit 
och då sa dr XX: 'Nej, men är det så Ni har blivit behandlade, då ska 
Ni få komma in1. Det gick bara två dagar, det var helgdagsafton också. 
Vi fick komma och han var ju väldigt vänlig och snäll. 

G: Ni fick information då? 

P: Dom bad om ursäkt. 

H: Då säger han, att det här är ju en miss från våran sida. Jag tycker det 
verkar vara dåligt samarbete läkare emellan också då. Talar inte dom om? 
För det måste ju finnas en överläkare i alla fall. 

G: Det var ju dr XX? 

P: Den första läkare jag träffade när jag kom hit var dr XX. Han undersök
te mig och sa att det där ska vi operera bort, det där är bara en baga-
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tel 1, sa han. 

G: Mm. 

P: Och då gick det... Det var den 25. juni det. Sedan kom jag inte in 
förrän den 10. september. 

G: Är? 

P: Ja, och när vi var upp och träffade dr XX här, då hade han skrivit en 
resumé på hur det hela hade gått till. 

Gr Mm. 

P: Och i den resumén, så stod det att jag var intagen med förtur. Jag vet 
inte, två och en halv månad, är det förtur det? 

G: Mm.. Det låter länge. 

P: Distriktsläkaren som jag träffade första gången, han hade så himla bråt
tom. Så jag fick ge mig iväg från honom för att hinna få remissen på 
posten för de skulle ha den dagen efter här. Det här är inte bra, sa 
han. Det är inte bra. 

G: Det var distriktsläkaren som skickade hit Dig första gången? 

P: Ja. 

G: Hur länge hade Du gått och känt Dig dålig hemma? 

P: Jag kände mig inte dålig. Jag kände ingenting. Jag hade en liten knöl 
här. 

G: Jaha. 

P: Som ... Jag hade väl haft den ungefär i ett par månader. 

G: Mm. 

H: Men det nonchalerade min make då. 

P: Jag trodde det var något, att jag hade sträckt mig. 

H: Att han hade sträckt sig, då när Du visade den för mig. För då gick det 
ju fort sen, för att då skulle vi åka på semester, men då ringde jag i 
hemlighet till di striktsläkaren och talade om det här. 

G: Mm... 

H: Då sa han: 'Jag har semester, men han ska komma hit ändå på eftermidda
gen', svarade han då. Så åkte vi ju dit då. 

G: Och det var så det gick till? 

H: Ja. 

G: Men då fick Du alltså vänta ganska länge, även efter det? 

P: Ja, jag fick vänta två och en halv månad efter det. 

G: Hände det något speciellt för Dig innan Du kände den här knölen så att 
Du... Hände det något speciellt tråkigt i Din... 

P: Nej. 

G: Hade Du det jobbigt? 

P: Nej, det var.. Vad jag har tänkt på sedan och som min hustru har märkt 
var, att jag hade blivit tröttare. 
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Gl Ja. 

P: Jag fick... I synnerhet på eftermiddagarna hade jag känt ett år. Men 
något annat är det inte. 

H: Det var ju så att jag tyckte att Du var för trött, så att jag blev 
nästan irriterad. 

G: Mm. 

H: Och tyckte att, men ska Du behöva sova både mitt på dagen och sedan 
när Du kommer hem på eftermiddagen. 

G: Mm. 

H: För att då tyckte jag att vi skulle hitta på någonting annat då, men 
han orkade liksom inte det. 

G: Nej. 

H: Eller var intresserad, utan... 

G: Var Du irriterad? 

P: Nej, irriterad var jag inte, närmast trött. 

G: Nej, det är sådana här frågor som jag vill fråga. Jag frågar om vad man 
har känt. 

H: Han har ett väldigt lugnt humör, kolossalt. 

G: Och Du märkte ingenting på humöret? 

H: Nej, det gjorde jag inte. 

G: Jag har vissa frågor som, som jag är intresserad av. Hur tycker Du att 
Ditt dagliga liv har påverkats efter det här, efter operationen, sjuk
domen? 

P: Huvva, huvva - helt förstört mig. 

G: Mm.. 

P: Sedan första april, när jag fick veta att jag var sämre. Då blev jag 
sjuk. 

G: Mm. 

P: Förut var jag bara trött på eftermiddagarna, märkte inte så mycket av 
det, men då blev jag sjuk. Då blev det bekymmersamt. 

G: Ja. 

H: Det vände sig tvärt. Min man var hit då och ... 

P: Första apri 1. 

H: När dr NN sa då, att det har blivit sämre och så slängde han väl ur sig 
något om att han skulle till Umeå. Men inte tagit reda på hur han åkt 
hit eller hur han skulle ta sig hem eller någonting. För P var ju närmast 
borta, för jag hade bekanta som var här och de talade om att, ja han var 
helt chockad, chockad. 

G: Mm. 

H: Och jag hade en bror här i stan som jag var hos, så P kom ju dit och han 
var ju precis knäckt. 

G: Mm. Kunde Du prata med dr NN någonting den gången? 
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P: Nej, det var svårt att prata med dr NN. 

G: Ja, men försökte inte han prata... hur det kändes, det här för Dig? 

P: Nej, nej han frågade aldrig någonting. 

G: Nej, utan Du fick beskedet. 

P: Det lilla fick jag dra ur honom. 

G: Mm., och så fick Du beskedet och så fick Du gå, är det så det var? 

P: Ja, direkt, så det gick fort. 

G: Kommer Du ihåg hur det var när Du gick ut därifrån. 

P: Nej, nej jag bara gick. 

G: Jo, jag förstår. 

H: Men Du hade stått härute, för det var en kusin till mig som var här och 
P var så förändrad, säger han. 

G: Det är ju, jag menar.. Jag tror att det är så när man får ett sådant be
sked. 

H: Ja, ja. 

P: Det var andra gången. 

G: Visst, och det gjorde ju inte saken bättre. 

P: Nej, oh, tvärtom mycket, mycket värre. Jag trodde inte jag skulle ta 
det, att det skulle bli så svårt för mig som det blev för att jag är så 
pass lugn. Men det var ett rent helsike. 

G: Du menar alltså psykiskt att Du blev orolig. 

P: Ja, ja andra beskedet. 

G: Har Du känt Dig sorgsen och deppig och.. 

P: Ja, ja, javisst. 

G: Har Du kunnat prata om det? 

P: Ja, vi pratar - även med goda vänner. 

G: Jo, jag förstår det, så att det har Du kunnat göra. 

P: Ja. 

G: Hur tycker Du att det är just nu? 

P: Nej, jag vet inte. Just nu är jag nog lite förkyld. Och så har jag fått 
en väldig värk runtom häruppe, så jag har svårt att röra huvudet. Fram
förallt så har jag svårt att hosta, vilket jag skulle behöva. Det gör 
så ont. 

G: Ja. Hur ofta går Du på besök här, på återbesök? 

P: I Umeå en gång per månad. 

H: Han går inte här alls. 

G: En gång i månaden. 

P: Ja, jag får cellgift. 

G: Hur är det? 
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P: Det är inget bra, men det är det enda som återstår. Jag kan få, dom kan 
ge mig tio gånger och jag har nu fått sex. Och vad de säger är att det 
har hejdats, men det har inte gått tillbaka. Och det är mycket skadat. 

G: Mm.. Ja, hur.. Ville Du säga något mer? 

P: Ja, tumören de opererade bort på mig var knytnävstor och syntes bara 
lite grann. 

H. Men det talade de aldrig om. 

P: Det talade dr NN aldrig om. 

H: Det har vi fått reda på i Umeå. 

P: Och inte talade han om att tumörerna i lungorna hade ökat väldigt kraf
tigt, alltså de hade ökat, så det var sämre. 

G: Hm, hm, den där läkaren som Du träffar i Umeå, kan Du prata med honom? 

P: Ja, o-ja, stor skillnad. 

G: Mm.. 

P: När jag kom in till Umeå. De la in mig andra gången. Jag var dit först 
på samtal och lite undersökningar. 14 dagar efter, då la dom in mig och 
då ställer det upp en massa folk. Det kom en kurator... Det ska jag frå
ga om också förresten, en kurator kom sedan och undrade om jag behövde 
hjälp. Hur jobbar kuratorerna här? Det var ingen som visste att jag var 
här. 

G: Det låter också väldigt märkligt. 

P: Ska de söka upp mig eller ska läkarna tala om? 

G: Egentligen så tycker jag att läkarna kanske i mångt och mycket måste 
tala om att vi har fått in en patient. 

P: En cancerpatient borde ju alltid en kurator uppsöka. 

G: Ja, ja, det tycker jag också. Det tar jag nästan för givet att de gör. 

P: 0 nej! Jag har varit och talat med kuratorn, men hon hade ingen aning 
om, säger hon. 

G: Att Du fanns här? Nej, det är det som är problemet emellanåt. 

P: Jag trodde att dom hade en uppsökande verksamhet. 

G: De går ju ronderna. Var låg Du? 

P: (Anger avdelningen). 

G: Det var inte sommartid heller? 

P: Förlåt? 

G: Det var inte sommartid? 

P: September. Jag låg där i tio dagar. 

G: Då borde ju alla ha kommit tillbaks. Jag vet ju själv, jag finns, job
bar ju med barn och barn som har leukemi bland annat. Det skulle aldrig 
missa, när det gäller ett barn, utan.. Det är ganska, så fort man miss
tänker, så kopplas kuratorn in - jag ser det ju också själv. Jag ser ju 
vilka som kommer in, så att - men jag har förstått att också när det 
gäller kuratorerna - att de missar ibland. 
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P: Ja, det har de gjort, tydligen, med mig. 

H: Man tycker, att på så pass lång tid skulle dom väl ha följt med på rond 
någon gång. 

G: Visst, och sedan att man hade pratat med hela familjen. För det, det 
förvånar ju mig att inte Du har fått möjligheter att prata. 

P: Ingenting. 

G: För Du måste haft våldsamt, eller det måste ha varit våldsamt jobbigt 
hemma. 

P: Så många gånger som jag var hit. Jag var hit och fick sådant där ra
dioaktivt jod. Jag var på öronavdelningen och jag var på logopeden. 
Inte en enda gång tyckte dr NN att det var nödvändigt att jag träffade 
honom, utan jag var tvungen att stå här och vänta. Och de snälla skö
terskorna här på kirurgen roffade honom, så att han kunde fixa ett in
tyg åt mig och så där, som jag behövde. 

G: Mm... Men du fick inte personligen träffa honom? 

P: Nej, en gång stod jag och väntade här, förresten då när de gjorde slut
provet, isotopröntgen 4-5 februari. Då fick jag inte träffa vare sig 
dr — eller dr NN och jag var ju väldigt intresserad av hur det där 
var. 

G: Mm.. Det förstår jag. 

P: Ingen av dem fick jag träffa. Jag var kvar här till halv fem, för att 
få tag på dr NN. 

G: Mm.. 

P: Jag stod härute, var härute hela tiden, alldeles i onödan. 

G: Men vad fick Du för besked? 

P: Då ringde han dagen efter, så jag sa åt honom, eller jag bad flickorna 
att han skulle, och då ringde han. Och jag tyckte ju att det var lustigt 
att jag inte fick prata med honom. 

G: Mm. 

P: Det var inte nödvändigt, sa han. Han sa att det var bra, Ja, men sa jag.. 
Hur ska jag göra med medicinen nu, för det blir annan medi ci nering när 
man ska ha isotopröntgen och grejor. 

G: Mmm. 

P: Jag har ju Levaxin för sköldkörteln. Ja, det är bara att sätta igång 
igen det. Ingenting. Jag var så förbannad på honom. Jag har skrivit tre 
brev, långa brev. Men jag har inte skickat något. 

G: Det har Du inte gjort, nej. 

P: Nej. 

G: Vet han om att Ni är så här missnöjda? 

H: Det vet jag inte. 

P: Jo, det vet han. Det har säkert dr XX talat om själv. 

H: Tror Du det? 

P: Ja, det tror jag. 
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G: Vad tror Ni det beror på att läkarna inte... 

H: Det verkar ju nästan som om dom skulle vara rädd. Ska de inte kunna -
vi är ju vuxna människor. Vi visste ju ändå att han hade cancer. Skulle 
dom inte då ha kunnat närma sig och talat... - jag var ju här varenda 
dag. 

G: Ingen pratade med Er? 

H: Nej. 

G: Ni pratade förstås med avdelningspersonal? 

H: Nej, det var dr NN jag bad att få tala med, annars så var det precis 
som ... 

P: Dom hade ju inget samtal med mig heller, annat än att de talade om att 
det var cancer. 

G: Mm.. Ingenting om hur Du mådde eller hur Du skulle kunna klara upp det 
här?. 

P: Nej, ingenting, ingenting. 

H: Utan då när P kom hem då, när han fick det här andra beskedet då.. 

P: Jag körde bil själv. Jag var alldeles nere. 

H: Då körde han bil hem, men då måste ju jag kontakta di striktsläkaren 
igen, för att få lugnande när han kom hem. För vi klarade inte av det 
då. 

G: Så han har skrivit ut lugnande tabletter? 

P: Jaha. 

H: Ja. 

G: Har han pratat mycket med Er? 

H: Nej. 

P: Di striktsläkaren känner vi sedan många år och han är ju lite drastisk 
han, så att ... Men han pratade ju mycket om ... Men vi har ju inte ta
lat något speciellt om, eller med honom om det här. 

H: Vi har ju inte varit dit så mycket, utan Du blev förkyld och blev sjuk
skriven och... 

G: Det här låter ju väldigt tråkigt. 

P: Vad heter hon nu, kurator NN sa att det är ett fall för patientförsäk
ringen. Jag fick papper, men jag har inte skickat in och jag tvivlar på 
att... Jag blir ju inget bättre av det. Jag vet inte. 

G: Nej, i och för sig kanske inte, men samtidigt så - jag menar - är det 
på det här sättet som Du säger så är det ju viktigt på något sätt att 
få fram det. 

P: Ja, men jag trodde det kom fram här. Jag talade med kurator NN om det 
och nu med Dig här. 

G: Jag vet inte, jag ska tala med kuratorn sedan om hon har pratat med dr 
NN. Och när det gäller då det Du pratat med mig om, så kommer det ju att 
bli så här att jag skriver en rapport. Jag skriver en rapport dels när 
det gäller det här frågeformuläret och sedan kommer jag att skriva en 
rapport till om de här samtalen. Jag tror att det är jätteviktigt att 
man samtalar med patienterna. 
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P: Ja. 

G: Inte bara om, om själva sjukdomen, utan man måste också höra hur män
niskor har det hemma. 

H: Jaa. 

G: Vad det är som finns i bakgrunden i varje människas liv, innan man ba
ra skickar ut människorna härifrån. Som sagt var, sådant kommer fram 
och jag lovar att jag ska skicka en av de här rapporterna till Er, så 
får Ni se vad andra säger om det här. 

H: Man tycker det. 

P: Nu har jag ju det väldigt bra hemma, ett väldigt stöd från familj, släk
tingar och vänner. 

G: Hm. Barnen finns de i närheten av Er? 

H: Ja. 

P: Bor i (nämner ord) två pojkar med familjer. Och de ställer upp och 
följer med till Umeå. 

G: Jaha. 

P: Jag kan inte köra hem, nämligen. Det är alltid någon av dem. Du har va
rit med ett par gånger? 

H: Ja. 

P: Och de har varit med två gånger var. 

G: Ja. 

P: Det tar ju tre dagar. 

G: Ja. Bor Ni på patienthotellet då? 

P: Ja. 

H: Ja. 

P: Ett jävla ställe! Förlåt uttrycket. 

G: Nej, men jag har förstått det. 

P: Jag mister matlusten, jag blir sjuk när jag kommer dit. 

G: Det går inte att ordna så att Du får det bättre på något sätt där? 

P: Ja, då ska jag bo på stan då. 

G: Jag har senast i dag på förmiddagen haft en patient som jag har pratat 
med om samma saker som också sa ungefär det Du säger om patienthotellet. 

P: Usch, det är hemskt där. 

H: Jag har ju varit där, men jag är ju frisk, så jag tycker att det går bra. 
Men kanske för den som är sjuk, att det känns helt annorlunda. 

P: Jag kan inte äta där. Inte ens den dag jag kommer upp för jag blir illa
mående när jag kommer dit. Nu kan det väl vara psykiskt att jag gruvar 
mig för behandlingen också, för jag mår ju inte speciellt bra efter den. 

G: Nej. 

P: Och det sitter i ett bra tag. 

G: Nej, säkert har behandlingen en ganska stor del i det här. 
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P: Ja, men de kunde ju ordna lite trevligare. 

G: Ja, mycket trevligare, tycker jag, när man har så pass jobbiga behand
lingar. 

P: Sjukhussänger på rummen och .. det är bedrövligt, sterilt. 

G: Jo, nej, men jag har förstått det. Jag har aldrig sett patienthotellet. 

P: Jo, men det vet de om där i Umeå också när man talade med dem. Det är 
ju pentry där med kylskåp och kokplatta, men det finns ingenting där 
och då säger dom att det är stulet. Men det stjäls ju överallt! Det 
måste de ju ersätta bara. 

G: Javisst ja, det får man ju räkna med. 
Sen så ska jag fråga; när Du hade fått det här beskedet, som jag för
står var oerhört smärtsamt, andra gången i varje fall.. Drömde Du spe
ciellt mycket då? 

P: Förlåt?! 

G: Drömde Du speciellt mycket om sjukdomen? 

P: Jag drömde ingenting alls. 

G: Ingenting? 

P: Och jag har sovit bra. 

G: Jaha, och det gör Du fortfarande? 

P: Ja, nu har jag varit sämre ett tag, förkyld och haft småvärk, då har 
jag tagit sömntabletter några kvällar. 

G: Mm. 

P: Men normalt gör jag inte det. 

G: Nä, men nu för att Du känner Dig sämre. Får Du någon extra behandling 
för det? 

P: Nej, jag har inte talat med någon om det. Jag tror det är någon så
dan där, liknande träningsvärk, för jag, jag satt och skrev maskin en 
dag. 

G: Ja. 

P: Jag inbillar mig att det är det och att det ska gå över, men det börja
de i söndags och det kulminerade, tror jag, i tisdags-onsdags, så det 
är inte mycket bättre än. 

G: Nej. 

P: Och det är en fläck här som är kolossalt ond. De säger i Umeå att det 
finns bara i lungorna, det finns ingen annanstans. 

G: Mmm. Får jag fråga; har Ni förändrat ert vardagsliv. Och framförallt 
Du då, om jag tänker på Dig. 

P: Ja, det är klart. Jag är inte ute på samma sätt, för jag blir ju and
fådd av en trappa. 

G: Mm.. Försöker Du gå ut? 

P: Ja, men jag har inte varit ute nu när det är kallt. 

G: Nej, nej. 
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P: Jag är lite förkyld också. 

H: Nu läser han ju väldigt mycket. Det är väl en... fördel. 

P: Ja. 

G: Hur tycker Du att, tycker Du att det har förändrats? 

H: Jag kan inte säga det. 

P: Hon ställer upp och lagar den mat jag vill ha och allt sådant där. För 
hur det än är. Jag har gått ner ungefär 15 kilo. Mat som jag tidigare 
har tyckt om, tycker jag inte alls om nu. 

G: Så det finns alltså vissa, det är vissa förändringar i alla fall? 

P: Mm.. mm.. 

G: Är det efter..? 

P: Cellgifter. 

G: Ja, precis, cytostatikabehandlingen. 

P: Ja, ja. 

G: För jag tror att många faktiskt reagerar just med - när det gäller ma
ten. 

P: Visst, annars så har vi nog försökt varit normala. Kanske till och med -
sedan jag hämtade mig från värsta chocken - har vi haft lite mera um
gänge än vanligt. 

G: Ja. 

H: Sedan var vi väl ute väldigt mycket så länge det gick, när det var vä
der. Vi var i skogen kolossalt mycket och försökte plocka lite bär och.. 

P: Höll på att bli ruinerad på bensinresorna så tiden gick. Jag sitter uppe 
så jag blir väldigt trött på kväll an innan jag lägger mig. 

G: Jaa. För att Du då ska kunna sova? 

P: Ja. 

G: Är Du hemma hela dagarna? 

H: Ja. 

G: Ja, då ska vi se om jag vänder på bladet här. Ja, hur många läkare har 
Du träffat under din sjukdomstid? 

P: Distriktsläkaren, dr XX, dr NN och så har jag träffat tre-fyra läkare.. 

G: Mm.. 

P: Dels på avdelningen då och så var det semester i somras, så att... 

G: Hur är det här, att ha så pass många läkare ändå, som Du har haft? 

P: Ja, jag vet inte. Läkarna i Umeå tycker jag väldigt bra om. De talar 
mycket och förklarar och på avdelningen, där var det väldigt bra också. 

G: Mm., tycker Du att Du kan fråga dom om allt det Du vill? 

P: Ja, o-ja. 

G: Och får svar? 

P: Jag får svar. 
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G: Men när det gäller informationsbiten i starten då och här? 

P: Förlåt? 

G: Jag säger, när det gäller informationen i starten och här? Alltså i 
början när Du var här. Det är den Du är missnöjd med? 

P: Ja, javisst. Jag fick ju ingen information alls och jag fick olika be
sked om vilken behandling jag skulle ha. 

G: Mmm.. 

P: Så när jag kom hit då och skulle få, då fick jag en helt annan behand
ling än vad som var sagt. 

G: Var det en läkare som gav Dig information? 

P: Det var dr... och vad heter han? 

H: Dr 

P: Nej, På avdelningen, dr NN kom upp på avdelningen och så var det han, 
dr X. 

G: Ja. 

P: Dr X hette han. 

G: Jaa. 

P: Det var väl dom två som talade med mig och sa att det här var mycket 
l ä t t  b e h a n d l i n g s b a r t  o s v .  

G: Jaha. 

P: Och sedan så tog dom det här radiojodprovet, för att se om tumörerna 
tog upp radioaktivt jod... 

G: Mm. 

P: .. och det gjorde de. Och det var efter det då dr — sade att jag har 
aldrig sett på maken till att det har tagit upp jod så kraftigt, sa 
han. Jag har hållit på i sexton år och har aldrig sett på värre, så det 
här kommer att gå bra. 

G: ttn.. 

P: Och det var väl det dom trodde så på när de inte röntgade mig på sju och 
en halv månad. 

G: Du bad aldrig själv att få någon röntgen under den tiden? 

P: Du talade om det, men jag litade så blint på det här. 

H: Jag trodde inte jag. 

P: Behöver dom röntga mig så gör dom det, sa jag. 

G: Vad var det som gjorde att Du inte..? 

H: Nej, jag vet inte. 

P: Hon har själv jobbat i sjukvården. 

H: Jag litade inte riktigt på det utan jag tyckte att de skulle ha kollat 
mera. 

G: Mm.. Men Ni försökte aldrig få en röntgen? 

P: Nej. 
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H: Nej, P han sa ju, de gör väl det som de anser är bäst. 

P: Jag var ju så bergis på det här. Jag var en sådan optimist. 

G: Mm.. 

P: Jag var helt övertygad om och då när jag var upp här 4-5 februari 
jag var helt övertygad om att jag var frisk. 

G: Om att det skulle gå bra. 

P: Och det där provet var slut strax efter kl. 11.00. De fotograferade 
ju radioaktiviteterna, så jag bad sköterskan att få se bilderna. Jag 
hade nämligen sett bilderna förra gången. 

G: Mm. 

P: Men det fick jag inte och då sa jag; var är dr— då? Nej, han slutar 
kl. 11.00, så han har gått för dagen och så fick jag inte tag på dr NN. 
Det var då jag var kvar till halv fem. 

G: Mm. 

P: För jag ville ju veta hur det var. 

G: Du fick aldrig se bilderna då? 

P: Nej. 

G: Nej, sköterskorna har väl inte rätt.. 

P: Nej. 

H: Nej. 

P: Sedan då när jag kom upp och röntgade mig, då var jag ju till dr NN -
då hade jag tid hos dr NN - och då ville jag se bilderna, men då hade 
inte han dom, sa han. De var hos dr —, så jag fick inte se dom då 
hel 1er. 

G: Men samarbetade inte de omkring det här? 

P: Nej, inte fasen heller. 

H: Jo, men det måste de ha gjort. 

P: När jag kom upp till Umeå, så fick jag läsa i, eller jag bad att få se 
journalen, så jag läste där och där har faktiskt dr NN urskuldat sig. 

G: Ja. 

P: Han skrev i brevet, att tyvärr var vi lite för optimistiska i våra ut
talanden om utgången, sa han. Så stod det. Det här andra beskedet blev 
ett hårt slag för honom, stod det, ordagrant. 

G: Hm, hm, Du bad att få läsa journalen? 

P: Jag bad att få läsa det i Umeå alltså. 

G: Hur var det då, att titta i sin egen journal? 

P: Då fick jag också se att den där tumören var knytnävstor, det stod där. 

G: Det hade Du inte vetat? 

P: Det visste jag ingenting om. 

G: Läste Du journalen alldeles ensam? 
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P: Jag satt inne hos läkaren, han satt bredvid. Jag fick läsa vad jag vil
le. 

G: Nrn.. 

P: Han gav mig alltihopa. Nu var det ju massor som jag inte förstod. 

G: Jo men det är ju Din rätt. 

P: Javisst. Det var ju massor som jag inte förstod. Jag var mest nyfiken 
på vad dr NN hade skrivit. Så det var det jag var ute efter. 

G: Så någonstans så tyckte han det också, det Du säger, så att säga. 

P: Ja, det är klart han måste väl... 

G: Jo, men jag menar, det har han aldrig pratat med Dig om? 

P: Inte ett ord. Då när han ringde 4-5 februari när de gjorde det hör pro
vet, då jag väntade till halv fem här, så ringde han dagen efter och då 
var han ju irriterad. Det var inte alls nödvändigt för mig att träffa 
honom. Det där var ju bra det, sa han. 

G: Hur känns det, när man får ett sådant bemötande? 

P: Nej, men jag trodde ju att jag var frisk så då brydde jag mig inte så 
mycket om det. 

G: Utan Du bara tog det. 

P: Det är bara efteråt. 

G: Mm. 

H: De intalade honom att han var frisk. 

G: Hm.. 

P: Ja, jag fick.. 

G: Men.. 

P: Det var ingenting sa dom som motsade det. 

H: Nej, men jag, jag höll väl på att ringa mycket, mycket mer än vad Du vet. 
Men... så att jag ringde till Karolinska, för det var en forskare där som 
jag hade fått reda på att de kunde gå direkt på tumören i lungorna om det 
inte var för mycket. 

G: Mm.. 

P: Med likström. 

H: Och då talade jag med den här forskaren och då... 

G: Du fick prata med honom? 

H: Jag fick tala med honom, ja. Och då sa han att, om jag kunde ta reda på 
hur pass mycket det var så skulle han ge mig besked, för jag sa, vi be
talar resan till Karolinska själv eller gör vad som helst, bara vi får 
hjälp. 

G: Mm.. 

H: Och så bad jag då dr NN ringa upp, för jag tänkte jag skulle få något 
besked då om hur det här var... 

G: Mm.. 

H: Och då svarade han det - för att jag talade om det här - att jag hade 
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fått kontakt med en forskare på Karolinska. 'Det känner jag inte till'. 
Det var det svar jag fick. Så sa jag, jamen har han ingen möjlighet att 
få cellgift då? 'Det är så plågsamt.' Jamen skulle han inte få komma 
till Umeå? 'Ja, det är så lång resa.' Det var tur att jag satt, för jag 
tror att jag skulle ha tuppat av. 

G: Mm, mm. Men fick Du alltså inte fram någonting då? 

H: Nej, jag fick ingenting, det var korthugget. 

G: Du kunde ju ha bett dr NN lämna en journalkopia till (forskaren) på 
Karolinska. 

P: Jag trodde Du hade min journal nu jag. 

G: Nej, det har jag inte... Jag ... 

P: Jag ångrar att jag inte sa det i går när Du ringde. 

G: Nej, jag har alltså inte, inte tagit fram några som helst journaler. 
Jag vill förutsättningslöst möta människor. 

H: Ja. 

G: Jag är väldigt dålig på att gå tillbaks. Utan jag tror på dem jag 
pratar med. 

H: Jo, det här har jag skrivit upp, för det skrev jag upp med detsamma, 
för att jag tänkte... Det tog mig liksom så hårt så att jag ... 

G: Mmm.. Jo, det förstår jag ju. 

P: Ja, det här... 

G: .. att Du fick liksom inget stöd där? 

H: Nej, jag var precis avvisad. 

G: Men Du bad aldrig om att få en kopia skickad? 

H: Nej, jag gjorde inte det. 

G: Hur blev det där med den där forskaren på Karolinska då? 

H: Nej, i och med då att P kom till Umeå, då kopplade jag ju av det där. 

G: Då föll det då.. 

P: Ja, ja det där var så mycket, sa de och det här har nu fått frodas fritt 
i sju - åtta - nio månader då. 

G: Ja. 

P: Därför att dom i Umeå ville också prova det här med isotopröntgen... 

G: Mm.. 

P: .. och det betyder att jag måste gå i åtta veckor utan medicin, utan 
Levaxin för att kunna göra det. Och då gick det åtta veckor till... 

G: Mm. 

H: Nej, men då vände jag mig till dr XX efter det här. Då sa ju han, men är 
det så Ni har blivit behandlade? 

G: Mm.. Tog Du någonsin mer kontakt med den här forskaren på Karolinska? 

H: Nej, jag gjorde inte det. 

G: Kommer Du ihåg vad han hette? 
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P: NNN. 

H: Nej, det var det inte. 

P: Jag hade papperet i min hand häromdagen och la det i papperskorgen. Men 
det ligger kvar där, för jag har inte tömt den. 

G: Mm.. Det vore intressant att veta om det är något namn jag känner igen. 

P: Det stod en artikel i en veckotidning om en ung flicka på 19 år som ha
de tumör i lungorna och dom hade han bränt bort direkt med likström -
hon hade blivit botad. 

Gr Ja. 

H: Ja, det var det vi hade fått reda på och fick kontakt med honom. 

P: Sedan hade bekantas bekanta kommit i kontakt med honom. 

G: Har Du pratat i Umeå om forskaren? 

P: Nej. 

G: Det har Du inte gjort, nej. 

P: Nej, det gick bara om det var ett fåtal alltså. 

G: Ja. 

P: Och jag har ju så mycket. 

H: Men det visste ju inte vi då, utan vi grep ju liksom efter allt vad vi.. 

G: Ja, ja. 

P: Allting... Man blir ju klok efteråt. Men i Umeå sa de till mig, att den 
här behandlingen jag får, den kan jag lika gärna få i Östersund. De vil
le jag skulle ta den här. 

G: Mm. 

P: Aldrig i livet, sa jag. 'Nej, då gör vi det här', sa han. 

G: Jaha, så att, annars skulle Du ha fått åka till Östersund för att få 
cellgifter. 

P: Ja. 

H: Ja. 

G: Någon strålbehandling, det har Du inte fått? 

P: Nej. Ja, radioaktivt jod. 

G: Ja, det har Du ju. 

P: Ja. Det är strålbehandling det. 

G: Ja, vad har Du fått för information om cellgiftsbehandlingen? Jag tän
ker. .. 

P: Ja, det måste jag säga, att det fick jag nog, lite dålig information i 
Umeå. 

H: Från början. 

P: Från början, Men sedan hade det kommit fram broschyrer som jag fick. 
Så jag har läst. 

G: Ja. 
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P: Den informationen jag fick där, var väl av sköterskorna. Det var ingen 
av läkarna som informerade mig något speciellt om det. 

G: Nej, tycker Du att den har gett många bieffekter? 

P: Förlåt? 

G: Har., cytostatikan gett många bieffekter? 

P: Ja, o-ja, det ger många bieffekter. Jag mår aldrig riktigt bra. 

G: Hm, och Du får det en gång i månaden? 

P: Ja. 

H: Sedan så tappade han ju allt hår, men det har kommit tillbaka. 

P: Sen så torkar det ut slemhinnorna. Jag vaknar på nätterna och är torr 
i munnen. Tungan sitter fast så det gör ont. Och sedan så följer det 
med en kemisk blåskatarr, jag har aldrig varit uppe en natt förut. Nu 
får jag gå upp 3-4 gånger. 

G: Så det blir väldigt störda nätter? 

P: Förlåt? 

G: Jag säger, nätterna blir väldigt störda? 

P: Äh.. Jag somnar direkt. 

G: Ja, vaknar Du? 

H: Nej inte alltid. 

G: Hur har sönerna tagit det här? I vilken ålder är de? 

H: Njae, dom är ju vuxna. De är 31 och 33 år. 

G: Med egna familjer. Och barn. 

H: Ja. 

P: De har ju ställt upp väldigt bra. 

H: Ja. 

P: De är väldigt rädda om mig. 

G: Jo, det kan jag förstå. Men Du har, från att tidigare ha varit väldigt 
aktiv, förstår jag, fått dra ner på mycket? 

P: Jag, ja fruktansvärt aktiv har jag inte varit sista åren. Men jag har 
ju fått dragit ner, nu är det ju ingenting alls. Vi har en sommarstuga. 
Jag har inte velat vara där i sommar alls. 

H: Nej, men Du har ju mycket annat. Du har ju inte avstått (nämner några 
föreninger). Du har ju inte prutat av på något sådant inte. 

P: Nej, jag är kassör i .... föreningen och ....föreningen och det håller 
jag på med än. 

G: Så att Du gör en massa saker trots allt? 

P: Ja, massa! 

G: Och så läser Du? 

P: Jag läser väldigt mycket. 

G: Vad läser Du? 
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P: Romaner. 

G: Läser Du något om cancer? 

P: Kommer jag över så. 

G: Men inte så att du söker? 

P: Men det är mest i tidningar. 

G: Ja. 

P: Jag har inte försökt fått tag på någon litteratur. 

G: Nej, inte sökt efter. 

P: Nej. 

G: Hur gör Du, som dessutom är sjukvårdspersonal? 

H: Jo, jag läser nog det jag kommer över också. 

P: Jo. 

G: Ja. 

P: Jag läste i tidningen Apoteket. 

H: Mm.. 

G: Mm.. Få se om det är något? .. Jo, jag har faktiskt en ganska viktig 
fråga. Hur anser Du att en patient, alltså patientens rätt att deltaga 
i behandlingen. Hur tycker Du att det ska vara? 

P: Man ska ju deltaga. Och man ska veta exakt vad som sker. 

G: Mm. 

P: Givetvis! 

G: Men det där stämmer inte riktigt med vad Du har varit med om? 

P: Nej. 

G: Alltså i början då. 

P: Det har jag inte. 

H: Nej, men jag är förvånad. Kanske om det hade varit yngre människor, att 
dom har velat skona dem på något sätt. Men jag tycker att för oss som är 
vuxna, varför inte säga? Man har ju rätt att veta. 

G: Ja, självfallet. 

H: Så jag finner det väldigt, jag kan inte fatta att det är sant i dagens 
samhälle. 

P: De pratar liksom halvsanningar. Han ljög väl inte, men han talade inte 
om hela sanningen, om man får säga så. 

G: Tror Du att han bedömde att han tyckte att, att det var svårt att tala 
om det för Dig? Tror Du att det fanns med sådana aspekter? 

P: Jag vet inte? Jag skulle ..., för han var sån optimist och sa att det 
här går så bra, om det möjligen var det. Men han var ju tvungen att ta
la om det och han kunde ju inte tala om det förrän han visste det. 

G: Nej. 

P: Han visste det ju inte förrän första april, då han röntgade mig. 
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G: Nej och det var då han egentligen ... Vad sa han då? 

P: Ja, han bara... när han kom in. Jag satt där då och väntade. Så när han 
kom in så sa jag, det var väl bra, sa jag. Nej, sa han, det var det in
te utan det var sämre. 

G: Mmm.. 

P: Så nu kommer jag att skriva en remiss till Umeå, så får Du åka dit och 
sedan vart det inget mer sagt. Det var alldeles tyst. Han sa ingenting. 

G: MM.. Ingen av Er pratade? 

P: Nej, jag sa bara hej och gick, jo, jag gav honom ett... Jag hade ett 
intyg från SPP som han skulle fylla i 

G: Mm.. 

P: ... så jag bad honom fylla i det och sedan sa jag hej och gick. Och han 
sa ju ingenting. 

G: Nej. 

P: Vi satt tyst länge där. 

G: Mm.. Tror Du han väntade på att Du skulle fråga? 

P: Ja, jag vet inte, jag var chockad, så jag visste inte vad jag skulle 
säga. 

G: Nej det förstår jag, utan jag tycker nog att det är mera 

P: Det var ju hans sak och tala med mig. Han borde ju ha frågat om... Hur 
tar Du Dig hem, och så vidare. 

G: Mm.. Och det var ingen som tog kontakt med Dig heller? 

H: Nej. 

G: Det var väl tur att Du var här i stan. 

H: Ja, det var det. 

P: Förlåt? 

H: Det var tur att jag var här i stan, säger hon. 

P: Ja, det var tur. Jag hade min, hennes bror här, hans familj här. Så när 
jag var här och fick behandlingar så bodde jag ju hos dom. 

G: Mm.. Men direkt efter att Du hade fått det här svårare beskedet - gick 
Du hem till... ? 

P: Ja, jag hade bilen här, så jag åkte. 

G: Du körde? 

P: Jag körde hem till hennes bror då. Sedan körde jag hem till ... också. 

G: Ja, men Du klarade av det? 

P: Ja. 

G: Kommer Du ihåg att Du körde? 

P: Ja, o-ja. 

H; Ja, jag var med. 

G: Till ... var Du med, ja. 
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P: Ja. 

H: Ja. 

G: Jag tankte på när Du körde från sjukhuset. 

H: Ja, då var han ensam. 

P: Jodå, det, det minns jag. 

G: Mm.. Tror Du att de flesta människor som får ett sådant här besked 
blir chockade? 

P: Ja, när jag blev så pass chockad. Jag är rätt lugn så att jag tror att 
det kan vara mycket värre för många andra... 

G: Mm,, 

P: .. än det var för mig. 

H: Om man tänker... 

G: Jag tror det också. 

P: Jag är psykiskt stark. 

H: Och om man tänker sig ensamma människor då. Hur klarar dom av det? Och 
jag tänker mig bara en sådan sak som att, jag finns ju hemma hela dagar
na. Jag har inte velat vara borta alls nu. För annars brukar jag gå och 
väva och så, men det gör jag inte nu, utan jag tycker jag ska finnas. 

G: Jo, då finns Du till hands. 

H: Ja. 

P: Jo, men det är ingen fara. Nu klarar jag mig bra själv. 

H: Men från början ville jag ju absolut inte, för... 

P: Nej. 

H: Jag tror inte att Du ville det heller. 

P: Nej, det ville jag nog inte innerst inne. 

G: Var det en sorgeprocess som Du har gått igenom eller har Du ens kommit 
igenom det? 

P: Nej den pågår. 

G: Är det samma sak för Dig? 

H: Ja, det är det. 

G: Det är alltså en sorg som man måste bearbeta. 

P: Jag försöker låta bli att tänka på det... 

G: ttn.. Men det är svårt, förstår jag. 

P: ... Men det går inte, det kommer. 

G: Mm.. Pratar Ni med varandra om det, hur Ni känner Er, eller försöker Ni 
skydda varandra? 

H: Nej. 

P: Nej. 

G: Utan Ni kan ta upp det här med att Ni är ledsna, att Ni är deppiga och.. 
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P: Jag kan inte dölja någonting för henne. 

G: Nej, mm 

P: För känner jag mig sämre en dag, då är jag tystare och då märker hon det 
direkt. 

G: Nej, det förstår jag, eftersom det är faktiskt, trots att jag har gjort 
så många intervjuer, så är Ni det första paret som kommer. 

H: Jasså? 

P: Första paret? 

G i Ja. 

P: Har de kommit ensam tidigare? 

G: De har kommit ensamma. 

P: Det här är ju hela familjen.. Det här gäller ju hela familjen. Det här 
har ju förstört allting för oss. 

G: Men jag blev väldigt glad, just för att Ni är här båda två och för att, 
det går ju faktiskt att prata 

P: Jag hade inte en tanke på annat än att hon skulle vara med. Hon var med 
till kuratorn också. 

G: Vad fick Ni för hjälp av kuratorn? 

P: Förlåt? 

G: Vad fick Ni för hjälp av kuratorn? 

P: Nej, det var väl ingen hjälp alls. 

H: Vi talade väl ut, som det här ungefär, men annars så.. 

P: Vi berättade bara sedan var det inget annat. 

G: Jag menar, det var bara en gång, eller..? 

H: Ja, det var bara en gång. 

P: Och det var ju långt efteråt. När var det jag var dit? 

H: Nej, hon tog kontakt genom att Du skulle få peruk. 

P: Peruk peruk. Det var Du som ringde. 

G: Så det var på det sättet? 

P: Det var på det sättet hon kom in. 

H: Annars har vi inte haft någon kontakt. 

G: Jag trodde nämligen att Ni hade haft möjligheter att få några samtal, 
att prata om det här. 

H: Nej, nej. 

G: Hade Ni velat ha det? 

P: Ja, det är klart att vi har det. 

H: Ja, då kanske det har varit lättare att få tala ut ifrån början. 

G: Mm.. 

H: Liksom då man inte visste vad man... Och jag tror att man blir liksom så 
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chockad, så man väntar att någon ska ta kontakt med en. Man vågar inte 
själv. 

P: Sedan, den här behandlingen jag fick. De var ju så förfärligt optimis
tiska, så jag gick ju och skröt hemma att de har botat mig från cancer. 

G: m. 

P: Jag tyckte folk borde få veta, att det går att bota cancer.. 

G: l*n.. 

P: Så det talade jag om till höger och vänster, när det var snack. Jag 
höll på och sa, att jag måste nog sätta in en dementi annons 

G: Mm. 

P: Nej, det är drastiskt, det var inte så, det var bara ett skämt. Men jag 
gjorde faktiskt det. Jag talade om. Alla som talade med mig om det här. 
De har botat mig, sa jag. Ni ser att det går att bota. 

G: Mm.. När Du fick höra... 

P: Fast jag fortfarande var då så trött, så jag inte kunde jobba på efter
middagarna. Men det, tänkte jag, var en följd av radioaktiva strålning
en och allt sådant där. 

G: Jaa.. När Du fick höra ordet cancer första gången, att Du hade det. 
Hur var det? 

P: Jag reagerade inte något våldsamt på det. 

H: Nej. 

P: Jag tog det väldigt lugnt. 

H: Du ringde själv och sa... 

P: Ja.. 

G: Hur reagerade Du på ordet cancer? 

H: Jag tyckte det var förskräckligt. 

P: Ja, Du tog det mycket värre än.... 

G: Hade Ni varit i kontakt med just cancer? Någon nära släkt, eller? 

P: Ja, min far dog i cancer och hennes far dog i cancer och en svägerska 
hade just dött i cancer 

H: Hrn.. 

P: .. eller, låg sjuk i cancer och dog strax efter. 

H: Sedan hade vi en svåger, som dog i cancer. 

P: Ja. 

G: Före det här? 

P: Ja, -75 dog han. 

G: Så Ni hade kommit i kontakt med det? 

P: Jadå, det hade vi. Men svågern och min far och din far... Det talades 
aldrig om det. 

G: Nej. 
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P: Det var tyst. Men vi har varit tvärtom, alltså, vi har talat öppet, vi 
har talat om. 

G: Och sagt som det var? 

P: Sagt som det var till alla som frågar och även ibland om de inte frå
gar. 

G: Mm.. Men sammanlagt har nu Din sjukdomstid varit ett och ett halvt år? 

P: Nej, jag vart sjukskriven tionde september -??, men jag sökte läkare 
första gången 25. juni -??. Men då var jag ju inte... kände jag ju ing
et av det. 

G: Jaha, men då stämde det ju. Och sedan har Du varit sjukskriven? 

P: Ja, jag var sjukskriven. De opererade mig. Jag fick den här radiojod-
behandlingen, så var jag sjukskriven till den 30/11. Sedan ville han, 
menade han, att jag skulle börja jobba. Men det vägrade jag. Jag gjor
de det inte. 

G: Hrn.. 

P: Utan jag åkte upp här. Jag jobbade en dag, jag jobbade första december. 
Sedan fick han sjukskriva mig igen. Jag tror att jag var sjukskriven 
ända till 4/2, när de tog radiojodprovet 4-5 februari. Men då menade 
han att jag skulle jobba igen, men i och med att jag tog det där radio
jodprovet, så hade jag gått utan Levaxin i åtta veckor och man kommer 
inte igång dagen efter. Det tar tid för mig att komma igång och bli folk 
igen. Det tar 14 dagar, tre veckor att komma igång. Det brydde han sig 
inte om. Han menade att jag skulle jobba, så då sjukskrev han mig av 
barmhärtighet på hälften. 

G: Jaha, men hur gjorde Du med den andra halvan då? 

P: Jag jobbade på förmiddagarna. Det gick någorlunda det. 

G: Ja. 

P: Så jag jobbade på förmiddagarna. Men sedan kunde jag ju inte längre och 
då var distriktsläkaren snäll och sjukskrev mig, och han är känd för att 
inte sjukskriva. Han frågade bara, hur länge vill Du vara sjukskriven? 

G: MM. 

P: Han tyckte det var horribelt att jag överhuvudtaget hade jobbat. 

G: Mm.. Det låter så för mig också. Klagade Du för lite kanske? 

P: Ja, jag klagade ingenting. 

G: Nej. 

H: Nej, men han var så glad och optimistisk... 

P: Jag var nöjd och tacksam... 

H: ... att han skulle bli frisk. 

P: .. och de gånger jag trugade mig till att få träffa honom, så tackade 
jag honom, för att han hade ställt upp. 

G: Mm.. Trodde Du på det här med friskheten? 

H: Nej. 

G: Nej, jag har förstått det under samtalet. 
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H: Nej, jag gjorde inte det. 

G: Utan Du tyckte, att det riktigt inte stämde. 

H: Nej och det sa jag till P, jag sa det till Dig någon gång, men då blev 
Du närmast irriterad och sa att, jag måste ju tro på vad de säger och nu 
får inte Du tappa sugen, sa han till mig, när nu jag klarar av det. 

G: Vad var det som gjorde att Du inte trodde på det? Tyckte Du att han var 
trött, eller...? 

P: Det var väl den dåliga information Du fick som ... det underbyggdes mer 
och mer genom svårigheterna vi hade här att få någon kontakt och få nå
got besked och så... Men jag trodde fortfarande jag förstås. 

G: Ja, att Du var bra ja. Det är klart. Och då är det ju inte så konstigt 
att det blir en sådan här dubbeleffekt på besvikelsen eftersom Du från 
att ha varit friskförklarad, i princip... 

P: Javisst! Och jag kunde aldrig tro att jag skulle ta det så hårt som jag 
gjorde. Det trodde inte Du heller. 

H: Nej, det gjorde jag inte. 

P: Då blev jag sjuk. 

G: Ja. Gick Du totalt ner för räkning?. 

P: Ja, det kan man nog nästan säga. Jag var ju uppe och ute. 

G: Ja, självfallet. 

H: Jo, men det vände så tvärt. 

P: Jag var en helt annan människa. 

H: I både att äta och allting. 

P: Jag slutade att äta. 

G: Men det betyder ju, att Du lite grann tappade livslusten. 

P: Ja, man gjorde ju det då, på en gång. 

G: Livsglädjen alltså. Jaa... 

P: Jag gick ner 13 kilo direkt. Jag tror inte det tog mer än 14 dagar, tre 
veckor. 

G: Och sedan har Du, så småningom, börjat komma tillbaks? 

P; Ja. 

G: Men det har kanske varit en ganska mödosam väg? 

P: Det har varit en mödosam väg det, cellgiftet här, är inte så roligt. 

G: Nej, nej. 

P: Nu har jag klarat det bra, vad jag kan förstå. Men man hör ju många and
ra som har fått, de tycker det är fruktansvärt hemskt, och visst är det 
arbetssamt, men jag upplever det inte så hemskt som ... 

G: Vilken form får Du det i? 

P: Dropp. 

G: Jaha. Hur mår Du direkt efter, eller dagen efter? 

P: Känner ingenting samma dag, men dagen efter mår jag förfärligt illa. 
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G: Kräks Du? 

P: Kräks flera gånger och nu sista gången tror jag att jag kräktes bara 
dagen efter. 

G: Hm. 

H: Nej. 

P: Annars har jag inte kräkts något mer, men jag har mått illa. 

G: Jaha. Känner Du Dig nedstämd i samband med att Du har fått den. 

P: Ja, jag blir nedstämd av det och det tar på hela kroppen. 

G: Jo, jag förstår... 

P: Det är svårt att säga. Det kryper i mig och de... 

G: Hur många gånger har Du fått det sa Du? 

P: Sex. 

H: Nej, fem. 

P: Sex. 

H: Juli, augusti, september, oktober, november... 

P: Nej. 

H: Jo. 

P: Det var sjätte jag fick nu i november, lilla vän. 

H: Nej. 

P: Var det femte? 

H: Ja. 

P: Ja, jag räknade väl fel. 

G: Då har Du..? Hur många gånger är det kvar? 

P: Tio kan jag få. Mer kan de inte ge, säger de. 

G: överhuvudtaget inte? 

P: Nej, de skadar så mycket annat, säger de, så.. 

G: Ja. 

P: .. det blir för kraftiga biverkningar. 

G: Och då ska Du åka upp en gång i månaden nu, i ett halvt års tid ungefär? 

P: Ja, jag ska ju upp nu den tionde december. 

G: Ja. Det har hänt mycket i Er familj då efter förra året, julen. Jag 
Jag tänker på att det kommer en jul igen. 

P: Ja, fruktansvärt har det hänt. 

G: För förra julen var det.. 

H: Ja, det var ingen som märkte.. 

P: Det var ingenting. 

G: Nej. 

H: Vi märkte ingenting. Det var som vanligt. 
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G: Sådana här prövningar får det en att tänka om, höll jag på att säga. 

P: Jag tänker, jag tar en dag i sänder. 

G: Mm... 

P: Jag planerar just ingenting. Jo, jag planerar väl lite ändå, men inte 
något våldsamt. 

G: Mm.. Hur är det för Dig då? 

H: Ja, jag skyllde det nog mycket ifrån mig också. Man måste ju. 

G: ftn. 

H: Det är klart att det är stunder som man tycker är mörka. 

G: Mörka? 

H: Ja. 

P: Jag tycker jag är lite för ung. 

G: För Du är ganska ung faktiskt. 

P: 62. 

G: Men det är ju ungt. 

P: Jag har inte hunnit få pension än. 

G: Nej, utan när man då har jobbat och slitit hela livet. 

P: Ja. 

G: Men jag menar, det finns väl inget som säger att det här inte skulle 
kunna gå bra? 

P: Nej, jag hoppas ju det. 

G: Mm.. 

P: Det är ju det jag tror. 

G: Mm.. 

P: Det är därför det går. 

G: Och det beror ju också väldigt mycket på hur Du själv... 

P: Jaa.. 

G: ... orkar jobba på med det. 

P: Javisst, gör det det. 

H: Ja, för det gäller ju att kämpa. 

P: Jaa. 

G: Och det är ju alltså en sak som är viktig, det är ju faktiskt att hålla 
sig i psykisk 

H: Ja. 

P: Förlåt? 

G: .. att det även är viktigt, att hålla sig i psykiskt bra kondition. 

P: Jaa. 

G: Så att jag menar, är man sorgsen, så ska man få vara det. Är man glad 
så ska man försöka vara det. 
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H: Ja. 

P: Ja. 

G: Så att man inte... 

H: Förtränger... 

G: Precis ja, så att man inte förtränger, utan att man... 

P: Jag tror nog, att jag är psykiskt i rätt bra form ändå. 

H: Det tycker jag. Du är ju aldrig ojämn i humöret eller så. 

P: Nej, jag blir aldrig på dåligt humör. 

G: Nej, och så kan Du ju väldigt väl beskriva Dina känslor och bara det är 
ju en oerhörd hjälp. Att liksom kunna tala om det Du har känt och det 
Du känner och... både aggressivitet och om det som är positivt. 

P: Ja, det finns ingen aggressivitet. 

H: Nej. 

G: Jag ska fråga, som en av de här sista frågorna. Vad är det du tycker 
är viktigt att man skulle förändra på avdelningen - om det är något? 

P: Avdelningen tyckte jag var bra. 

G: Mm.., det är bra.. 

P: Ja, det tyckte jag det var bra, det har jag sagt. Det sa jag till dr NN 
och det har jag sagt där att det tyckte jag var bra. 

G: Mm.. Mottagningen då? 

P: Ja, Du menar när... 

G: När Du kommer till mottagningen. Jag tänker på om Du får vänta länge 
och 

P: Nej, det ska jag nog inte klaga speciellt på. Det har jag nog inte fått 
vänta något länge, annat än på dr NN då. 

G: Jo, det är på läkaren då i så fall. 

P: ... men annars så tycker jag att det har klaffat bra. 

G: Mm.. 

P: Så det var ingenting. 

G: Vad tycker Du att vi inom sjukvården ska göra för att göra det bättre 
för människor med svåra sjukdomar? 

P: Ni måste ju utbilda läkarna, så att de kan prata med folk. 

G: Mm.. Du tror att det är väldigt viktigt, det här med att man kan prata? 

P: Jaa. 

H: Mm. 

P: En som inte kan prata med folk, han ska ju då inte ha med, i synnerhet 
inte med sjuka människor att göra. 

G: Nej, det är ganska fantastiskt egentligen. 

H: Ja, det är det. 

P: Ja. 
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G: Det är oerhört viktigt, som jag ser det, att få en bra personlig kon
takt. 

H: Ja. 

G: Så att man känner trygghet, att man kan fråga och också så att, jag me
nar tvärtom, så att jag som behandlare kan fråga. 

P: Javisst. 

H: Jaa. 

G: Det är ju väldigt, väldigt viktigt att vara så säker, så att man vågar. 

H: Ja, just det. 

P: Ja, dr NN frågade ju ingenting, men han är ju kirurg. Han ordinerade 
mig medicin och doserade den fel, så jag hade ett helsike för det också. 

G: Jaha, vem fick Du, vem kunde ställa till rätta det då? 

P: Dr XX. 

G: Jaha, så egentligen så är Du ganska besviken på Östersunds sjukhus. 

P: Ja, det är jag. Jag är mycket besviken. 

G: Mm.. 

H: Nej och kanske hade de röntgat tidigare och skickat honom till Umeå ti
digare, att det hade kunnat vara helt annorlunda. 

G: Mm.. 

P: Dom har ju, om de hade röntgat mig hade de ju upptäckt att behandling
en inte funkade, utan de... Då har jag ju tjänat åtta - nio månader. 

G: Mm.. Men de här proverna. Det måste ju ändå ha tagits prover under de 
här sju och en halv månaderna. 

P: Nej. 

G: Inga prover? 

P: Ja, radiojodprover. 

G: Ja, men ingenting annat? 

P: Isotopröntgen, Nej ingenting annat. 

H: Nej, det är ju röntgen dom har felat. För i och med att han hade i lung
orna då skulle de ju ha kollat upp det, så att det inte spred sig mera. 

P: Dom upptäckte det på röntgen. 

H: Ja. 

P: Och då borde de ha kollat med röntgen sedan under behandlingens gång. 
Jag var upp här på undersökningar. De tog blodprover på mig, för att be
stämma Levaxindos och sådant där, men det .. Jag fick ju aldrig träffa 
någon läkare. 

G: Nej. Var Du aldrig på lungkliniken? 

P: Nej. 

G: Utan det här är skött då på kirurg och öron-näsa-hals? 

P: Ja, det var ju genom att jag blev hes, som ju många blir när dom opere
rar bort sköldkörteln och så. Det var ju därför jag kom i kontakt med 
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öronavdelningen. 

G: Mm.. 

P: Men., och så var jag på röntgen, en gång. 

G: Men aldrig på lungkliniken? 

P: Nej, Sedan var jag på isotopen då. Det var där jag fick det radioakti-
tiva jodet. 

G: Mm.. 

P: Utav dr —. 

G: Jo, men det var en kirurgläkare som remitterade Dig till Umeå? 

P: Ja, det var dr NN. 

H: Dr NN. Men det tyckte, han sa ju till mig att det var så långt så att 
det var ingen... 

P: Ja, jag sa själv att jag ville inte till Umeå, jag ville till Uppsala, 
sa jag. 

G: Mm. 

P: Men, det är ju en annan sak. Jag ville ju någon annanstans. 

G: Men, varför fick Du inte komma till Uppsala då? 

P: Nej, dom har ju ändrat. Vi tillhör ju Umeå nu. 

G: Jo, men om... 

P: Så det gick inte. 

G: .. det är något alldeles speciellt, så kan... 

P: Nej, de vägrade fullständigt. Fick inte komma till Uppsala, sa dr NN. 
Jo, det frågade jag honom om då, när jag fick beskedet. Det kommer jag 
ihåg nu. Nej, sa han. Det gick inte. Jag var tvungen till Umeå. 

G: Men om jag har förstått det rätt, så får man alltså, om man speciellt 
begär, då tror jag man får komma dit man vill. 

P: Jag fick inte. 

H: Det tror jag också. 

G: Självfallet vill de helst skicka till Umeå eftersom det hör till regio
nen. Men jag tror faktiskt att det skulle ha funnits möjlighet... 

H: Våran svägerska fick ju komma till Uppsala. 

P: Ja, men det var, hon började där innan det... 

H: Nej, det gjorde hon inte. Hon begärde sig till Uppsala och dit fick hon 
komma. 

G: Jag har en känsla av, alltså, att man hade kunnat, om Du kände att Du 
skulle haft större, kände större trygghet inför tanken att få åka till 
Uppsala, så tror jag faktiskt att det hade varit möjligt att... 

P: Nu tror ju jag, att vården i Umeå är väl så bra på cancersidan. 

G: Ja, det tror jag, mycket bra! 

P: De är förfärligt vänliga där. de ställer upp och jag tycker det är mycket 
bra där. 
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G: Ja, Umeå är kända för att vara duktig. 

H: Ja. 

P: Ja. 

G: Utan jag tror det är mycket de här resorna som... 

P: Ja, resorna. Det var resorna jag gruvade mig för. Det är ju 52 mil hem
ifrån. 

G: Precis. Jag menar själva behandlingen tror jag är väl så.. 

H: Ja. 

P: Ja, nu får jag ju den pol i k 1 iniskt. 

G: Mm. Så Du tycker att där får Du den hjälp Du vill ha? 

P: Ja. 

G: På alla sätt och vis? 

P: Ja, det tycker jag. 

G: Mm. 

P: Och jag kan prata med dom och de svarar mig och .. 

G: Är det något mer som Ni vill säga innan vi avslutar det här samtalet? 

P: Nej, jag har väl berättat allting. Jag tänkte ta med mig ett av de där 
breven jag skrev till dr NN, men jag glömde det. 

G: Det var synd det, tycker jag. Jag tycker på något sätt att, även om det 
kanske har hjälpt Dig själv, genom att bara skriva... 

H: Ja. 

P: Ja, jag skrev av mig lite grann. 

G: Jo, men det är ju också viktigt på något sätt att, att visa... 

H: Hm. 

P: Det återspeglar lite av dom känslor jag hade då. 

G: Mm.. Det är ganska viktigt att få reda på dem för annars. Det kan aldrig 
bli bättre, om vi inte får veta hur patienterna har upplevt... 

H: Nej, nej. 

P: Nej. (44). 
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"Så fick jag ju en remiss och jag visste ju inte då vad det 

var. Men jag anade ju det. För att jag tyckte det var värst 

då när jag hade varit till doktorn hemma." 



DET OKÄNDA TIDSINTERVALLET - från upptäckt på väg mot 

bekräftel se 

Tiden från individens egen upptäckt av symptom, över utredningar och fram 
till sjukdomsbekräftelsen kan betecknas som ett för sjukvården okänt tids
intervall. För den enskilda människan däremot innebär det en psykiskt på
frestande tid. Det första som krävs är att hon orkar mobilisera kraft för 
att söka läkarhjälp. Individen måste våga ta itu med sina farhågor och 
möta konsekvenserna av dessa. Fantasier med inslag av dödsångest är van
liga omkring sjukdomen cancer. De bilder som målas upp är variationsrika, 
men mitt bestående intryck är att "cancer" ofta beskrivs som en tärande 
sjukdom med tendens att slutligen förinta jaget. Rädslan att försvinna 
till "intet" är skrämmande. Patienternas tankevärld rymmer ofta jämförel
ser med andra personer som de vet har cancer eller som dött i sjukdomen. 
Det ligger tydligen mycket närmare till hands att tänka på andra än att 
den egna sjukdomen har ett individuellt förlopp och faktiskt kan ha en god 
prognos. Denna upplysning ger en fingervisning om hur viktigt det är att 
behandla varje person som en människa med sin "speciella" cancersjukdom. 
Det "okända tidsintervallet" innehåller smärta och kval som på ett helt 
annat sätt än tidigare, måste bli föremål för uppmärksamhet från sjukvår
dens sida. 

Sjukvården är förvisso planerad på så sätt att det alltid förekommer 
kortare eller längre väntetider. Detta är vedertaget och accepterat. För 
patienterna i denna studie, bortsett från dem som intagits akut, varierar 
väntetiderna till specialistbedömning, undersökningar och resultat av 
dessa. När de är som kortast rör det sig ändå om cirka 3-4 veckor. 

Den outhärdliga väntetiden 

Under mina samtal med patienterna uppmärksammades jag på flera svåra tid
punkter och tidsperioder under cancersjukdomens förlopp. En första sådan 
är upptäckten av det symptom som ger misstanken på cancer. Mitt antagande 
är att det är ångest som driver patienten att söka vård. Självfallet av
gör - till en början - varje enskild individs försvarssystem hur snabbt 
eller fördröjt de tar kontakt med läkare. För de som har en stark ångest 
och vars försvar inte träder i tjänst blir det därför ytterst angeläget 
att omgående få komma till läkare. 

Nästa svåra period är väntan på specialistundersökningen, som skall ge 
svar på de egna farhågorna. Tiden fram till den professionella cancer
bekräftelsen beskrivs av många patienter, i synnerhet av dem som själva 
starkt misstänkt cancer, som psykiskt påfrestande - ibland på gränsen till 
det outhärdliga. "För att det är ingen som kan förstå. Man rasar precis i 
botten." (1). 

I allmänhet rörde sig den spända väntan på det första di striktsläkarbe-
söket om endast några få dagar men trots det upplevdes den allt för lång. 
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Behållningen för patienten av denna första konsultation har synbarligen bli
vit en remiss till specialistundersökning. Parentetiskt kan nämnas att den
na åtgärd inte så sällan setts som en bekräftelse på de egna misstankarna. 
Patienter som till distriktsläkaren kunnat förmedla sin ångest har av honom 
ordinerats sömntabletter. Däremot har samtal och uppföljning aldrig erbju
dits under mellantiden (distriktsläkarbesök - specialistkonsultation). Så
ledes har patienterna inte haft något annat val än att i sin ensamhet fort
sätta fantisera om det som komma skall. Kvalen och oron under detta tids
intervall tycks vara okända för sjukvården. Denna tid av ovisshet är emel
lertid väl värd att uppmärksamma både hos distrikts- och inom slutenvården. 
Även om den framstår som en ointressant period för sjukvården är den inte 
betydelselös för patienten, som åtminstone bör ges möjlighet att tala om 
den. 
'Vägen fram till ett besked om sjukdomen cancer är olika lång. Ett svår-

påverkat men känt fenomen är att människor ofta väntar med att söka sjuk
vård. Inte sällan rationaliserar de fördröjningen med att för sig själva 
förklara, tro och hoppas på att krämporna skall försvinna. Patientens egen 
fördröjning väcker skuldkänslor och det kan leda till att dessa i ett se
nare skede projiceras på sjukvården i form av missnöje och aggressivitetT 
Det är fullt möjligt att sjukdomens progress avgör styrkan i projektionen. 

En människa blir "patient" (av latinets patiens = tålande, lidande per
son under läkarbehandling) i samband med inregistrering inom häl so- och 
sjukvården. Detta är ett logiskt och naturligt betraktelsesätt. Utrednings-
och behandlingsåtgärderna påbörjas följaktligen när "en patient blir till". 
Min fråga i det här sammanhanget blir - konstituerar en remiss ansvars
frihet för distriktsläkaren? Vad jag menar är att distriktsvårdens behand
ling bör innefatta möjlighet till stödkontakt under väntetiden till specia
list. 

Den medicinska behandlingen påbörjas i och med personens inträde i or
ganisationen. Frågor med historisk anknytning till den kroppsliga åkomman 
är naturliga (anamnes) och ses som viktiga. Den psykiska hälsans nu- och 
dåvarande betydelse ägnas däremot ingen eller ringa uppmärksamhet, trots 
att vi med säkerhet vet att på misstanke eller vetskap om svår sjukdom 
följer psykisk smärta. Frånvaron av ett intresserat engagemang har förmod
ligen flera orsaker och kan till en del bero på att patienten inte har för
väntningar på att "doktorn" skall fråga eller tala om annat än de fysiska 
symptomen. Läkaren i sin tur är inriktad på de somatiska besvären som är 
hans specialitet och fack. Av naturliga skäl är han koncentrerad på och 
intresserad av dessa. Den psykiska smärtan är så att säga "inte hans bord". 
Vill han dessutom undkomma sin egen oro undviker han ämnet. Ses inte män
niskan som en helhet där soma och psyke alltid mer eller mindre påverkar 
och samspelar med varandra, så faller den ena "halvan" bort. Det minsta 
som kan begäras är emellertid att läkaren låter patienten förstå att han 
är medveten om den psykiskt påfrestande väntetiden. 

Patientens sjukdomshistoria startar således vid en annan tidpunkt än 
den sjukvården anger. Det vore mycket vunnet om patienten fick blicka till
baks och samtala om den tid som föregått uppsökandet av läkarhjälp. Trots 
att det bakom varje patient finns en unik start på sjukdomshistorien väl
jer sjukvården att upprätthålla sin tradition och starta den från sin ut
gångspunkt. 

"Det okända tidsintervallet" verkar sannerligen vara okänt. Jag har in
te funnit någon artikel som renodlat beskriver tiden före cancerbeskedet. 
Vid genomgång av artiklar relevanta för ämnet finns endast en som vidrör 
problematiken. "The psychologic care of the cancer patients" som nämner 
initialskedet, det vill säga symptomperioden. Kardinal och Porter III (1981) 
skriver "Many patients suspect they may have cancer during the symptomatic 
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period. Anxiety mounts and culminates when a tissue diagnosis is made. The 
patients often becomes anorexic and withdrawn. In other instances a diagno
sis of cancer may be totally unexpected", (s. 65). Resultatet av mina ef-
tersökningar är således de citerade raderna, vilka för övrigt bekräftar 
mina tankegångar. 

Motiv som föranlett behov av sjukvård 

Märkbara fysiska och/eller psykiska förändringar föranleder människor att 
initiera kontakt med sjukvården. Tidpunkten för sökande av vård varierade 
i min studie. Vissa gånger blev det aktuellt först då symptomen blivit så 
besvärande och påtagliga att personen inte själv längre klarade av att han
tera situationen. Tecknen kan ha varit konkreta eller diffusa. Konkret har 
de vanligast visat sig i form av en knöl eller blödning. De diffusa besvä
ren beskrivs som allmän olustkänsla, oförklarlig trötthet eller andra svår
bestämbara fysiska och psykiska förändringar. 

Tjugo patienter säger sig ha gjort en konkret och plötslig upptäckt 
(knöl, blödning). De hade sökt läkarhjälp snabbt och därefter, utan nämn
värd tidsfördröjning, även fått sina cancerdiagnoser. Sexton patienter ha
de haft diffusa besvär och utretts under lång, ibland mycket läng tid. Där
av följer att cancerdiagnosen låtit vänta på sig. Fyra personer hade tidi
gare haft en cancersjukdom, varför de nu diagnostiserats för andra gången. 
Fem patienter hade upptäckts "en passant". Sju hade insjuknat och intagits 
akut. 

Rädslan för att få en cancersjukdom är aktuell hos många människor. Där
för är det inte förvånande att många av patienterna varit rädda för att de 
symptom de känt kunde vara tecken på en cancersjukdom. Fjorton patienter 
uppger sig ha varit övertygade om det, redan innan de fått den professio
nella bekräftelsen. 

Nedan följer en redogörelse över varför patienterna tog den första kon
takten med sjukvården, hur de gjorde det och deras erfarenheter av den. 

Patienter med "plötslig upptäckt" 

Som nämndes i metodavsnittet var jag i samband med forskningsplaneringen 
inriktad på att tillfället för cancerdiagnosen är det psykologiskt svåras
te ögonblicket för patienterna. Det står fast, men med tilläget att många 
av dem själva visade mig på ytterligare en tidpunkt, som varit synnerli
gen påfrestande, nämligen "den egna upptäckten" - den stund i vilken deras 
egen misstanke om cancer väcktes. Om tiden mellan den egna upptäckten och 
svaret på mammografi undersökningen säger en patient på följande talande 
sätt: "Det gick ju, men det var den värsta tiden. Det var det svåraste jag 
varit med om." (9). 

Utmärkande för ovan rubricerade patienter är att de plötsligt upptäckt 
en knöl, blödning etc, erkänt den för sig själva och insett allvaret med 
den. Enligt deras egna utsagor har de oftast därefter omedelbart sökt vård. 
Behovet av läkarhjälp ville de ögonblickligen få tillfredsställt. Vid den 
egna upptäckten reagerade de med en intensiv ångest, som tog sig uttryck i 
bland annat sömnproblem, aggressivitet, dödstankar, oro samt psykosomati
ska känningar. Så beskriver ett stort antal patienter sin upplevelse och 
minnesbild av begynnelsen till sjukdomen cancer. 

Samtalen lärde mig att tiden från den egna misstanken, beslutet om att 
uppsöka läkare och fram till den professionella cancerbekräftelsen upplevts 
som psykiskt svår med ångestattacker och känslor av övergivenhet. Patienterna 
berättar att hjälpen uteblev när de som bäst behövde den. Den stund dä det 
för patienten gick upp att misstanken om cancer kunde bli sanning innebar 
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en aktualisering av djupa existentiella frågor, i vissa fall innebar oron 
för cancern en faktisk existentiell nöd. 

Synnerligen viktigt att lägga märke till är hur patienterna uppfattat 
väntetiden till det första distriktsläkarbesöket. Betecknande är hur nog
grant de noterar förhållningssätt och kroppsspråk hos den vårdpersonal de 
möter och talar med. 

En 55-årig kvinna ger en allegori om sin "plötsliga upptäckt". I sam
band med upptäckten av en knöl, som även innehöll misstanke om cancer, be
finner hon sig på en resa. Hon hade dessförinnan inte haft några fysiska 
besvär. Däremot var hon i psykisk dålig kondition på grund av personliga 
motgångar: "Ja, psykiskt så var det hemskt pressande." 

Vi har precis inlett vårt samtal då jag ställer följande fråga: "När 
blev Du sjuk?" 

"Ja, jag måste ju tala om hur det började, hur jag märkte det." 

"Ja." 

"På valborgsmässoafton vaknade jag tidigt. Jag tyckte jag kände mig svullen 
här, så jag tog handen hit. Och, tänkte jag. Men, tänkte jag - är det en 
knöl? Ja, det var det ju, det var en knöl - o, det gick runt i huvudet - ja, 
det vart ju som svallvågor. Jag ringde hälsocentralen på en gång och sa att 
jag har en knöl i bröstet. Jag vill komma ner. 'Det är valborgsmässoafton 
nu, så vi har icke tid.' Ja, sa jag, måste jag vänta till det blir vardag 
igen? 'Ja det beror på hur nervös man är', sa syster där. Jag sa: Jag kan
ske till slut får komma till en annan hälsocentral? 'Nej, de har nog lika 
fullt idag1, sa hon. Då vart det då så jag fick tid på onsdag veckan därpå." 

Väntetiden till di striktsläkarbesöket blev fem dagar. Redan i samband 
med telefonsamtalet var kvinnan ångestfylld och ångesten avtog inte under 
de dagar hon väntade. Vid tidsbestäl1 ningssamtalet med sjuksköterskan för
hörde sig kvinnan om möjligheten att få konsultera annan närliggande häl
socentral. Anledningen till det var, att hon just då inte förlitade sig 
på sin egen förmåga att uthärda ovissheten. Telefonsamtalet med sjuksköter
skan på hälsocentralen visar på svårigheten att lyssna in patientens oro. 
Kvinnan bedömdes inte som akut vårdbehövande trots att hon till och med 
talade om att söka hjälp på annat håll. Sjuksköterskan gav henne inget hopp 
om att det skulle finnas tid där heller, men ger dessutom inte kvinnan möj
lighet att utveckla sin oro per telefon. Det är tydligt att inte ens com
mon senseförståelse denna valborgsmässoafton gick att utverka hos distrikts
vården. 

Vid det första besöket på distriktsläkarmottagningen noterar kvinnan om
sorgsfullt läkarens beteende och versionen av deras möte ges på följande 
sätt: 

"Och då den doktor som var - han sprang av och an och jag såg ju på han att 
det var ju någonting särskilt. Så, sa jag, vad kan sånt där vara? sa jag. 
För i det undermedvetna var det som det sa någonting." 

"Hm, hm." 

"'Ja, jag kan inte säga vad sådant där är', sa han och så sprang han ut 
samtidigt och jag såg ju på han att det var någonting särskilt." 

Kvinnans agerande vid upptäckten av knölen uttrycker ett starkt och ome
delbart hjälpbehov. Förutom att hon tagit sitt eget ansvar delar hon nu det 
med sjukvården för att åtgärder skall vidtagas. Hon registreras som pati
ent och i behov av sjukvårdens tjänster, vilket bekräftas genom den remiss 
som går vidare till specialist. 
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En andra etapp och ny väntan börjar. Kvinnan tycker sig genom remissen 
ha fått sina misstankar förstärkta och bekräftade. Det som tydligt finns 
kvar efter det första läkarbesöket är oron och rädslan. Läkaren har visser
ligen inte i ord del gett sin misstanke men väl förmedlat den genom sitt 
handlande och kroppsspråk. Patienten är efter det första besöket lika en
sam och orolig med sin ångest och dödsrädsla som hon var före. Trösten och 
hoppet måste hon själv stå för. Symbolen för hoppet är "Jag har ännu inte 
fått svart på vitt". 

Efter ytterligare en tids väntan följde röntgen och biopsi. I samband med 
provtagning hos specialisten noterar hon följande: "Och jag såg ju på dok
torns grimaser att det var någonting." Röntgenfyndet föranledde en direkt
kontakt med kirurgläkare. Den åtgärden blev för kvinnan ett tecken på all
varlig sjukdom och hon drar sig till minnes: "Så då var jag nästan gråt
färdig, för det kändes hemskt det." Vidare erinrar hon sig att läkaren för
sökte dämpa gråten "för att prata bort det liksom". Han informerade om att 
det skulle bli en operation. Sedan fick hon åka hem och avvakta resultatet 
av biopsiprovet. Efter en tid kom det ett brev ifrån sjukhuset där det med
delades "att det var av sådan art, att han rekommenderade operativ behand
ling". När brevet anlände befann sig kvinnan några mil ifrån hemmet och 
fick av mannen per telefon veta att hon hade fått ett brev ifrån sjukhuset 
och innehållet i det: "Då hade jag ungefär ett par mil hem så då kom han 
och körde emot mig för han tänkte väl, det går nog fel utav rena rädslan." 

Vid hemkomsten var kvinnans känsla: "..men då jag steg ifrån bilen och 
på bron då var det som det stack i hela kroppen på något vis, några nerv-
stickningar". 

Väntetiden mellan dagen för distriktsläkarbesöket och operationen blev 
sammanlagt tre veckor och denna tid beskriver kvinnan som fruktansvärd: 
"Det gick ändå tre veckor ifrån det jag har märkt då till. Jag tyckte det 
var en lång tid, för jag tyckte jag hade cancer i hela kroppen. Det kändes 
så." 

Hon hade visserligen inte fått besked om att det var cancer men själv 
var hon övertygad om det. Det var med vånda och kval hon genomlevde vänte
tiden fram till operation och symptomen var både fysiska och psykiska: "Det 
stack och det var då jag var tvungen att ringa 90 000 och sa att jag ville 
komma ner för jag kände mig sjuk. Jag kände mig sjuk på annat vis. Jag 
trodde jag hade fått något annat konstigt. Då läste man en del läkarböcker 
där det stod att cancer liksom skär. Just det där stickningarna tog man som 
att det skar ju som. Men det var nog några nervstickningar." 

"Ja, det var det nog." 

"Fast så kände jag och tänkte, fy vad det skär, det är nog cancern som skär, 
tänkte jag." 

Under samtalet poängterar kvinnan flera gånger hur svårt hon hade att 
uthärda väntetiden, "det var en hemsk tid", och fortsätter med att bland 
annat säga: "Man vet ju det mesta om allt som är farligt, men ibland styr 
man ändå inte sin egen kropp." Hon var helt övertygad om att knölen i brös
tet var cancer och varje dag fram till operationen blev därför nästan out
härdlig. Dessförinnan hade hon aldrig tänkt sig själv som cancersjuk "can
cer får andra men inte jag". 

Den ångestfyllda väntetiden utgjorde inte bara en påfrestning för henne 
utan även för familjen. Eftersom även mannen reagerade med sorg undvek hon 
att belasta honom med sina bekymmer. (10). 

Nästa beskrivning av den svåra tiden görs av en 61-årig kvinna, som 
strax före upptäckten slutat sitt yrkesarbete, därför att hon ville hinna 
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med andra saker i livet. Ett och ett halvt år före upptäckten av sin egen 
knöl i bröstet hade hon mist en svägerska, som dött i bröstcancer. Denna 
händelse hade satt djupa spår i henne. Dessutom hade hon helt nyligen va
rit med om ytterligare en för henne psykiskt svår händelse. 

Tre månader före den egna upptäckten gjorde kvinnan ett läkarbesök med 
anledning av en besvärande hjärtklappning. Vid det tillfället konstaterade 
läkaren att allt var bra och hon nöjde sig därvid. När hon sedan vaknade 
en natt och kände knölen greps hon av panik men tog redan morgonen därpå 
kontakt med sin hälsocentral: "När jag blev sjuk tyckte jag det var väl
digt svårt hur jag skulle klara av det. Därför att det var bara min make 
och jag, och jag kände den där knuten, knölen på natten." 

"På natten!" 

"Ja, jag låg så här. Klockan var ungefär tre och jag upp och då gick jag 
in och jag visste hur jag skulle göra. Jag hade själv känt på mina bröst 
förut och ställde mig framför spegeln och såg att det drogs in här. Ahh!" 

"Ja." 

"Oh, så satte jag mig i köket. Sedan sov jag ingenting." 

"Mm, mm." 

"Tills min make vaknade och sa: 'Är Du dålig?' Ja, men vi skall dricka te. 
'Nu måste Du vara dålig', sa han, 'Jag känner inte igen Dig.' Nej det gör 
Du inte, vet Du vad jag har känt, jag har en knöl i mitt bröst. 'Men då 
ringer Du med detsamma.' Ja, jag ringde efter åtta." 

"Direkt på morgonen?" 

Om telefonsamtalet till hälsocentralen berättar hon följande: 

"Men det var inte så givande." 

"Det var inte det?" 

"Nej, hon sa då (patienten syftar på sjuksköterskan). Jag hade varit till 
doktorn på hälsocentralen före jul och då sa hon vilken doktor det var. 
'Han är inte här förrän på måndag.' Det här var ju onsdag eller torsdag, 
jag kan inte svara på det. Oh, sa jag, måste jag vänta hela helgen då, sa 
jag och talade om vad det var. 'Ja, men Du får förtid i alla fall. Du får 
komma klockan ett på måndag.' Ja, med det var det. Jag visste inte hur jag 
skulle göra." 

"Ja." 

Kvinnan tycker sig tydligt ha förmedlat sin oro vid tidsbeställningssam-
talet men fick inget gehör. Sjuksköterskans agerande talar för att hon mis
sar patientens ångest och jag tolkar det som att förturen gavs utifrån de 
regler som gäller inom somatisk sjukvård. Sjuksköterskans budskap om en 
väntetid på några dagar blev mer eller mindre katastrofal. Till berättel
sen hör att kvinnan strax före sin egen upptäckt på nära håll följt och 
sörjt en anhörig som avlidit i en cancersjukdom - en sorg som förmodligen 
inte var genomarbetad. Detta påverkade självfallet hennes nyuppkomna situa
tion. Visserligen kan sjuksköterskans handlande försvaras med att detta 
kunde hon inte känna till. Dock borde det vara lika naturligt att fråga pa
tienten om den aktuella livssituationen som att tala om det somatiska till
ståndet. 

Helgen efter samtalet med sjuksköterskan beskrivs av kvinnan på följan
de sätt: "Det var ganska svårt, en svår helg och jag visste inte hur jag 
skulle göra. Ingen att prata med eller någonting." 
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"Det förstår jag." 

"Och jag tänkte, det här klarar jag inte av och inte kunde jag sova. Man 
målade upp det där väldigt stort." 

"Ja." 

Väntetiden på fem dagar innan di striktsläkarbesöket upplevdes av kvin
nan som mödosam och hon övervägde att söka hjälp hos någon för sin oro: 
"Och det är klart, det var någon som sade, gå till kurator på lasarettet, 
men det kände jag mig främmande för." 

"Vad var det som gjorde att det kändes främmande att gå till kurator?" 

"Jo jag tänkte göra det flera gånger för jag mötte en som hade gjort det 
och som sa att det kändes så skönt. Hon blev en helt annan människa, sedan 
hon gjort det och jag tänkte på det, men det var ju helg. Skall jag ringa 
till kurator eller skall jag försöka klara torsdag, fredag, lördag, söndag? 
För på måndagen skulle jag få komma till doktorn. Men när lördagen kom då 
tänkte jag, att jag inte ringde. Hon kanske kunde ha hjälpt mig. Men då 
var det för sent, det var ju på lördag. Har Ni stängt på lördagar? Ja, på 
den vägen var jag då. Det blev inget men jag borde ha gått efter det att 
jag var på hälsocentralen för där fick man inget stöd alls." 

"Men eftersom jag är kurator själv skulle jag vilja veta, är det något som 
är skrämmande med kurator?" 

"Det var främmande för mig just då. Jag vet ju om kuratorer. Jag har ju 
hjälpt andra till kurator sådana som behövt hjälp att prata, då de varit 
sjuka." 

"Hm." 

"Jag vet inte. Jag fick den känslan. Vem kommer jag till då? Hon kanske 
säger likadant som doktorn. Ja, hon kanske inte kan göra någonting för mig, 
tänkte jag. Det var ju fel. Det var ju fel." 

"Du visste inte om vi skulle kunna förstå Dig. Det var förståelse Du ville 
ha." 

"Ja, det var förståelse jag ville ha. Det var det jag sökte hela tiden. 
Och så kom måndag och jag gick ner och då var jag sämre - lite aggressiv." 

Det första läkarbesöket skildras på detta sätt: 
"Och då sa jag till doktorn. Tänk om doktorn hade känt på mina bröst, sa 
jag, för jag kom ju och hade hjärtklappning. De tog EKG och jag hade så fi
na prover, sa han. Men jag går inte till doktorn om jag inte är sjuk. Jag 
kände mig dålig - jag trodde det var hjärtat. Men då blev doktorn väldigt 
tillmötesgående och sa: 'Vi skall skicka remiss till lasarettet.' Jag har 
inte sovit sedan i torsdags. Då fick jag lugnande tabletter och han sa: 
'Det behöver inte vara någonting.' Nej det behöver det inte vara, sa jag." 

Patienten kände tacksamhet över remissen men menar att läkaren istället 
för att samtala om sömnproblemen och förbereda henne på den sjukdom han 
misstänkte skrev ut ett recept på sömnmedel. Läkaren ger kvinnan hopp om 
att det inte behöver vara någonting farligt. Däremot tar han inte tag i 
hennes oro och verkar inte heller vilja eller våga ta reda på vad som döl
jer sig bakom kvinnans aggressivitet. 

Under samtalets gång kommer kvinnan flera gånger tillbaka till den tid, 
som hon upplevde som obeskrivligt svår och då tillvaron rasade ihop. Den 
sammanlagda väntetiden blev drygt tre veckor innan den professionella can-



59 

cerbekräftelsen kom och själv var hon helt övertygad om att allt var slut, 
det vill säga hon trodde att döden var det enda som återstod. Hon uttryck-
ker det med att säga: "Ja, att det är slut..." 

Den ångestfyllda väntan innebar bland annat, att hon inte kunde sova, 
kände sig aggressiv och isolerade sig. Hon ville varken träffa människor 
eller prata med någon om sina innersta tankar, som mest handlade om den 
egna döden. I efterhand är hon förvånad över att ingen erbjöd henne hjälp 
i någon annan form än sömnmedel. (4). 

En kvinna, vars mor dött i cancer, tror att detta påverkat henne posi
tivt på så sätt att hon själv blivit speciellt uppmärksam på kroppsliga 
förändringar. Hon är 36 år vid den tidpunkt då hon lägger märke till att 
ett födelsemärke förändrats i form och färg. 
På min fråga: "Kom det här som något väldigt överraskande för Dig eller 
hur upptäckte Du det?" svarar hon: 

"Ja det var förändringar då på ett födelsemärke och jag blev lite funder
sam över det där och jag tänkte cancer, men det visste jag ju inte. Ja, 
just de, jag har ju inte sagt det, min mamma var sjuksköterska så därför 
så har jag ju också lite, vad skall jag säga, lite bredare bas att stå på. 
Jag upptäckte det här, att det ändrat sig lite i form och färg då och blev 
misstänksam och tänkte att jag måste få någon som tittar på det här. Sedan 
satte allt igång med en rasande fart. Ja, jag är ju nyfiken utav mig så 
därför frågade jag. Så jag var alltså först på distriktsläkarvården och 
där fick jag väl inte reda på någonting, men jag förstod att det kunde va
ra allvarligt därför att det skulle ske väldigt snabbt allt det här." 

Av distriktsläkaren remitterades kvinnan till sjukhus för provtagning
ar och efter dessa återvände hon hem för att invänta resultatet. Den unga 
kvinnan kände sig rastlös och ganska snart uppsökte hon ånyo di striktsvår-
den, eftersom hon kände sig otillfredsställd med den ditti 11 svarande in
formationen. Hon önskade få reda på vad det kunde vara för sjukdom och fick 
veta att det eventuellt kunde vara ett malignt melanom. Om den informatio
nen säger hon: "Jag ville egentligen ha reda på vad det var för någonting, 
men där fick jag ingen egentlig förklaring utan jag fick reda på att det 
kunde vara hudförändring, typ födelsemärken. Lite vagt så där, så jag fick 
egentligen inte klart för mig vad det var." 

Under den tid hon väntade på beskedet hemföll hon åt grubblerier och i -
solerade sig. Hon klarade inte av att gå till sitt arbete och inställde 
allt hon hade planerat, "jag ville inte träffa folk helt enkelt". 

Efter en tid får hon per telefon resultatet av provtagningarna. Läkaren 
informerade kort: "Det är elakartat" samt att den närmast tänkbara behand
lingsåtgärden skulle bli operation. Det blev ett hårt slag för kvinnan och 
hon fortsatte: "Jag reagerade nog väldigt. Nej, jag skall inte dö redan." 

Efter telefonsamtalet med läkaren fortgick hennes isolering i hemmet 
ända fram till dess att hon skulle opereras. 

Vid samtalet med mig klargör kvinnan att hon inte riktigt minns den ak
tuella tiden eftersom allt var smärta och ångest. (3). 

En 55-årig kvinna berättar att upptakten till läkarkonsultationen berod
de på "att jag hade någonting i bröstet". Vid tillfället då hon bestämde 
sig för att beställa tid hos doktorn var hon övertygad om att det var en 
plötslig upptäckt. I efterhand har hon förstått att besvären funnits en 
tid dessförinnan, men att hon negligerat dessa. Hon hade inte känt någon 
knöl utan "det var inte bra under armarna" och hon fortsätter med att be
rätta om den svåra upptäckten: "Ja, riktigt ont och då ringde jag ner till 
doktorn och han sa då, att jag skulle komma ner på en gång. Så fick jag ju 
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en remiss och jag visste ju inte då vad det var men jag anade det. För jag 
tyckte det var värst då när jag hade varit till doktorn hemma." 

Efter di striktsläkarbesöket var hon säker på att det var cancer, trots 
att doktorn inte delgett henne några misstankar. Hon förberedde sig på att 
det skulle bli operation och efter det strålning i Uppsala. Kvinnan hade 
två väninnor som kort tid före hade insjuknat i cancer. Bägge två var ope
rerade och hade strålbehandlats. Eftersom deras symptom överensstämde med 
hennes egna stakade kvinnan själv i fantasin upp den fortsatta gången. Än
da fram till operation var kvinnan oförmögen att företa sig någonting. Hon 
led även av sömnproblem. Visserligen försökte hon dela sin misströstan och 
oro med maken men hans stöd kunde inte undanröja hennes farhågor om att det 
var cancer. Kvinnan får först efter operationen sitt cancerbesked. (19). 

Samtalet med en kvinna, 62 år, visar att väntetiden till mammografiun-
dersökningen varit exceptionellt lång. Ett halvt år före den egna upptäck
ten av knölen hade hon sjukskrivits på grund av ryggbesvär och hade därför 
en nära förestående tid hos läkare och inväntade det inplanerade besöket. 
Även denna kvinna säger till en början att hon plötsligt upptäckte knölen 
men spekulerar under samtalet över att hon kanske inte hade haft så god tid 
att känna efter, enär tillvaron varit stressig, "jag kanske inte hade så 
god tid att känna efter". 

"Var det dagtid då Du kände knölen första gången?" 

"Ja, det var faktiskt en morgon. Det var som att det kliade till så här. 
Det var alldeles som att det var någonting som kändes, så jag gjorde så 
här bara och jag kände att det var någonting där." 

"Stannade Du upp då? Sa Du det till någon just då Du kände knölen?" 

"Jag sa ingenting." 

"Du behöll det för Dig själv." 

"Jag tänkte det går över. Men jag kände och kände den och sedan sa jag till 
maken. Jag tror jag har fått en knöl och han kände det också. Jag tror inte 
knölen funnits där så länge. Jag vet ju inte när den kom. Det hade varit 
sommar och jag hade inte haft tid att känna och tänka på bröstet." 

"När blev Du sjuk?" 

"Jag var till hälsocentralen för en annan sak... och strax innan hade jag 
känt en knöl i vänster bröst och då bad jag läkaren samtidigt känna på den 
där knölen. Och det gjorde han. Så fick jag då remiss hit till lasarettet." 

"Jaha." 

"Jag fick inte komma hit på mammografi förrän i slutet av september eller 
mitten av september. Och jag ringde. Det var klart jag var ängslig och ma
ken ringde. 'Vi kan ingenting göra för där har varit stängt under semestern. 
De är så mycket efter', fick jag till svar." 

Enligt kvinnan skrev di striktslåkaren remissen i början av augusti. I 
varje fall besökte hon di striktsvården då. 

"Så, så länge fick Du vänta?" 

"Så det var verkligen en lång väntetid." 

"Hur kunde Du klara det?" 

"Ja det gick ju, men det var den värsta tiden." 

"Ja, det förstår jag." 
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"Det var det svåraste jag varit med om." 

"Kände Du själv eller gissade Du Dig till vad det kunde vara?" 

"Ja, jag var helt inställd på att det var det, bröstcancer." 

"Det var Du inställd på." 

"Ja, det var jag inställd på, men jag hade ju hoppet ändå så länge de inte 
sagt det..." 

"Men hur gick den här tiden, det var ju faktiskt drygt en månad som Du gick 
hemma. Hur kunde Du klara det?" 

"Ja, jag jobbade som vanligt." 

"Kände Du av bröstet? Var det ont eller försökte Du glömma knölen?" 

"Nej, jag hade inte ont, nej det hade jag inte, men jag tror inte jag för
sökte glömma. Jag visste ju vad det var för någonting." 

"Var Du övertygad om det?" 

"Ja verkligen och därför var det ju oerhört besvärande att gå och vänta." 

"Ja, jag förstår att väntan var lång." 

"Det är det helt klart, det är helt säkert." 

"Nej, det var inte bra. Vad betyder detta för Dig nu?" 

"Ja, jag var väldigt besviken på sjukvården men samtidigt så måste man ju 
tro på vad de säger. De hade ju haft stängt i augusti." 

Kvinnan är mycket nedstämd och sorgsen under vårt samtal varför jag frå
gar henne: 

"Innan Du blev sjuk hände det något speciellt för Dig eller i familjen, 
något som var svårt för Dig?" 

"Nej, ingenting i familjen som var så där svårt." 

"Vet Du om Du själv kände på Dig att något inte var som det skulle. Var Du 
till exempel trött eller irriterad?" 

"Nej inte märkbart." 

"Utan det var knölen Du kände." 

"Ja helt enkelt. Helt plötsligt var den där." 

"Den bara fanns där." 

"Den fanns där helt enkelt." 

"Så Du tycker bara att Du en dag upptäckte den." 

"Ja." 

"Ja, det är många som beskriver det på samma sätt som Du." 

"Ja, ja. Jag tycker man känner när man duschar, det har jag alltid gjort. 
Det här bröstet, som ung innan mitt sista barn var född, hade jag nog det 
här bröstet. Jag vet inte vad jag skall säga. Jag var så medveten om det 
här bröstet. Det pirrade i bröstvårtan och jämt om jag hörde något tråkigt, 
så man fryser till liksom, så kände jag det i bröstvårtan. Så därför har 
jag varit medveten om det här bröstet och jag tänkte fråga doktorn en gång 
kan man ha cancer i 30 år i ett bröst utan att det gör ont." 

Hon berättar vidare att hon till och med tagit ett prov på bröstet för 
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10 - 15 år sedan, men att det då inte var någonting. 

"Du har haft det inom Dig på något sätt." 

"Ja." 

Under den långa tid kvinnan väntade på att få komma för mammografi un
dersökning upplevde hon en djup dödsångest. De manifesta symptomen var 
sömnproblem och en intensiv aggressivitet. Distriktsläkaren hade indirekt, 
genom att remittera henne för specialistundersökning, bekräftat att hen
nes oro kunde vara befogad. Hon var efter detta besök - trots att hon och 
distriktsläkaren inte talat om detta - än mer övertygad om att misstanken 
om cancer var befogad. Väntetiden till sjukhuset blev av lätt förklarliga 
skäl fylld av ångest och hon var inställd på en dödsdom. Hon hade ett stort 
stöd av sin make som bland annat aktivt höll kontakt med sjukvården för 
att berätta om kvinnans outhärdliga situation. Dock kunde inte heller han 
påverka sjukvårdskön. När hon äntligen fick komma till sjukhuset tangera
de väntetiden tvåmånaders-strecket. Även med sjukvårdens mått mätt får 
detta betraktas som en mycket lång väntan. Kvinnan visade tydligt sin oro, 
genom att vid upprepade tillfällen ringa och stöta på men fick inget gen
svar. Sjuksköterskan visade en total avsaknad av förståelse för kvinnans 
situation under den långa väntetiden till mammografi. Efter undersökningen 
blev det ytterligare fjorton dagars väntan på operation. Genom sin egen 
kraftansträngning och tack vare makens djupa engagemang klarades situatio
nen hjälp!igt under väntetiden. Trots kvinnans egen övertygelse om att hon 
hade en cancersjukdom reagerade hon med en kraftig chockupplevelse dagen 
för den definitiva bekräftelsen, (9). 

En 47-årig kvinna börjar sin berättelse med att säga att det var slum
pen som avgjorde upptäckten av knölen i bröstet. Hon hade någon månad dess
förinnan känt sig trött, håglös och haft nära till gråt. Det trodde hon 
berodde på stress och en ansträngd arbetssituation. Dessutom miste hon en 
vän och kollega som plötsligt förolyckades. Kvinnan drar sig vid samtalet 
till minnes att hon psykiskt påverkades av många sorgliga händelser som 
inträffade i nära anslutning till varandra. Det var en ren händelse att 
hon kände knölen. "Jag vet att jag inte hade någonting tre veckor innan, 
för jag palperar alltid i samband med att jag har haft menstruation." 

"Mm, mm." 

"Och det var fritt. Sedan tre veckor efteråt så satt jag på sängen och lu
tade mig framåt och nuddade handen på bröstet och kände en liten knöl. Den 
var ungefär, ja svårt att beskriva storleken, men som en valnöt och så satt 
den precis vid areolakanten och på nedre delen vid klockan tre-fyra." 

"Ja." 

"Så jag tänkte det kan, det kan ju inte vara något annat än snabbt växan
de cancer, men då när jag var så, beställde jag tiden precis dagen efter." 

"Det gjorde Du." 

"Mm först så tänkte jag att jag struntar i det men så tänkte jag, äh, jag 
ringer. Så då kom jag upp direkt och de skickade remiss på en gång." 

"Ja." 

"Och det tog ungefär en månad innan jag fick, jag har för mig det i alla 
fall och sedan gjorde de mammografi och det visade ingenting, sa de, och 
sedan gjorde de också ultraljud. Jag har ju själv sett ultraljud liksom, 
så jag tyckte inte det överensstämde det han sa. 'Det är en cysta', sa han. 
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Jag tror att han ville att det skulle vara det." 

"Mm. " 

"Så jag tänkte okej då. Sedan var jag upp då på mottagningen för att de 
skulle göra en biopsi och då första gången var det den här tvära situatio
nen. Den läkaren som skulle göra det sa, 'var har Du den där knölen då', 
lite så där." 

"Mm. " 

"Ja, sa jag. Om Du känner klockan tre-fyra så har Du den där. Ja, och då 
kände han ju direkt, så att han liksom gjorde reträtt då i det där beteen
det. Sedan fick han så lite i uppsuget, så att jag tänkte, det där kan de 
aldrig avläsa någonting på. Jag kände att det var så hårt så att det lik
som är svårt att få celler i en så där hård massa. Så jag tänkte det där 
kan aldrig bli riktigt. Och sedan så sa han, 'att vi vill i alla fall ope
rera bort den här för vi brukar råda till det.'" 

Kvinnan begärde själv att den preoperativa bedömningen skulle uppskju
tas en tid, därför att hon ville avsluta en del i sitt arbete. Efter ytter
ligare en månad togs vävnadsprov och läkaren informerade: "'Det här är 
ingen tumör eller cancer och det visar alla prover', och så vidare och så 
tror jag att jag sa, mammografin missar 2 %. Så de opererade bort den där 
och så sa han, 'det kommer svar om 14 dagar!'" 

Efter läkarens övertygande budskap om den godartade knölen försökte 
kvinnan koppla bort den ångest hon känt inför den preoperativa bedömning
en. Hon planerade för en semesterresa tillsammans med familjen och hade 
just då inga tankar på att hennes egen tidigare misstanke om cancer gan
ska snart skulle besannas. (2). 

Gemensamt för de ovan beskrivna kvinnorna är att samtliga utom en har 
bröstcancer. Vid upptäckt av ett konkret tecken upplever de ångest och en 
markant psykisk påverkan. De säger att de så gott som omedelbart, i anslut
ning till den egna upptäckten hade sökt läkarhjälp. Någon enstaka person 
modifierar senare under samtalet den uppgiften och antyder osäkerhet om 
när de första tecknen visade sig. 

Patienternas berättelser visar på flera likartade drag, som till exem
pel att väntetiden efter egen upptäckt upplevts alltför lång, därför att 
den varit mycket psykiskt påfrestande. Det är slående hur obetydlig eller 
frånvarande den fysiska smärtan är i initialskedet. Patienterna betonar 
behovet av omedelbar hjälp, och understryker att de intensivt sökt stöd 
för sina misstankar. Det är emellertid påtagligt att informationen i detta 
första skede från sjukvårdens sida varit mycket knapphändig och utan an
tydan till psykologisk förståelse. 

Ur sjukvårdsorganisationens synvinkel betraktas dessa väntetider som 
förhållandevis korta. Patienternas och sjukvårdens uppfattning om tid skil
jer naturligtvis sig! Sjukvårdens bedömning är en bedömning utifrån organet. 
En vecka eller två har tydligen ringa betydelse för organet, men dessa 
väntetider kan få ödesdigra konsekvenser för "hela människan". Inte minst 
påverkar lång väntan patientens tillit och tilltro till sjukvården. 

Patienter med långvariga symptom 

Sexton patienter, varav tolv män, uppger att de före det professionella 
cancerbeskedet haft både långvariga besvär och utredningstider. De har 
gjort ett flertal di striktsläkarbesök, men även i något enstaka fall ut
retts av specialist. Förmodligen har deras besvär betecknats som diffusa 
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och svårdiagnostiserade. Det kan vara medicinskt förklarligt eftersom can
cerformer hos män ofta har en annan karaktär än hos till exempel kvinnor 
med bröstcancer. Ett står dock klart och det är att många, åtminstone i 
efterhand, är besvikna på den knapphändiga information de fått under ut
redningstiden. Det faller sig därför naturligt att en del patienter gör 
efterhandskonstruktioner på så sätt att de tror sig ha haft cancer redan 
när utredningen började. Av samtalen att döma har informationen om dels 
avsikten med de olika undersökningarna, dels resultaten av dessa varit 
minimal. Jag tror att det är viktigt att vara medveten om att patienternas 
önskan i allmänhet är att vid icke övergående besvär så snart som möjligt 
få komma för specialistundersökning, eftersom den ses som en kvalitetshöj
ning av insatserna från sjukvårdens sida. För patienterna har distriktslä
karen dröjt för länge med att remittera dem vidare även om det i realite
ten kan vara så att läkaren handlat helt adekvat. Om läkaren är tillräck
ligt inlyssnande och noggrann vid information kan åtminstone en del av 
problematiken elimineras. 

En 48-årig man berättar om början till sin sjukdomshistoria. Han är och 
har varit en synnerligen aktiv yrkesman och antyder att det i hans levnads
mönster egentligen inte har funnits plats för sjukdom. På min fråga: "När 
blev Du sjuk?" svarar han: "Ja troligtvis 15 år sedan, det är nog kanske 
längre ti 1lbaka." 

"Varför tror Du det?" 

"Ja, därför att jag har haft ständigt återkommande besvär varje sensommar 
eller förhöst - vinter. Symptomen har varit desamma hela tiden." 

"Ja." 

"Min rygg har så att säga känts ledlös och jag blir kall och ja, men det 
där trodde, ja det gick ju över på våren, men när sommaren kom tänkte jag, 
det där det tar jag." 

"Hur kom Du i kontakt med sjukvården, sökte Du själv eller...?" 

"Ja, genom att jag har väl kanske funderat någon gång själv och gjort nå
got besök men det blev inte något resultat, utan det hela var på annan ort 
och sedan ja, okej jag brukar inte känna efter så mycket heller." 

"Nej." 

"Så tyckte väl frugan att jag skulle ge mig iväg och då gjorde jag det då. 
Och så var det en sjuksyster då som tyckte att jag skulle gå vidare med 
det här att försöka få någon remiss då. Det blev så och då kom jag hit." 

"Du kom hit på kirurgen." 

"Ja." 

I samband med upprepade röntgen- och ultraijudsundersökningar var mannen 
ångestfylld. Han fick inget grepp om vilken sjukdom han led av förrän ef
ter operation, misstänkte själv inte cancer och chockades vid beskedet. I 
efterhand har han förstått att det nog var så att sjukvården trodde att han 
kunde dra egna slutsatser om sjukdomen utifrån alla de undersökningar han 
utsattes för: "Men man hade kunnat få någon vink eller var det möjligen så 
att man av de här 2-3 röntgenomgångarna skulle förstå att här var det 
någonting på gång. " 

Huruvida det förelegat brister i informationskedjan eller om det fak
tiskt är så att inte heller läkaren klart kunde utsäga om det var en can
cersjukdom förrän efter operationen är höljt i dunkel. Mannen är kritiskt 
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inställd till den bristfälliga informationen han fick under utredningsti
den. (48). 

En 59-årig man uppger att han i flera års tid hade klagat hos sin före
tagshälsovård över, som han tycker, synliga bevis på sjukdomssymptom. Han 
lyckades inte få gehör. Under hela den tiden arbetade han och trivdes med 
det. Mannen hade uppenbara somatiska besvär och gång efter annan litade 
han på företagsläkarens omdöme om "tecknens" ofarlighet. När han så små
ningom inte längre nöjde sig med doktorns avvaktande hållning, kontaktade 
mannen på eget initiativ sin hälsocentral. Där blev han genast tagen på 
allvar och erhöll omgående en remiss för specialistundersökning. Mötet 
med distriktsläkaren blev ett positivt sådant: "Där var en kvinnlig lä
kare och hon såg direkt vad det var för fel." 

"Och tog Dig på allvar." 

"Ja absolut." 

"Är det det Du menar att tjänsteläkaren inte gjorde?" 

"Nej." 

"Var Du hos honom många gånger?" 

"Ja, men det där ingick i våra tre-årsundersökningar plus någon gång emel
lanåt så kände han ju på det där då och ville liksom inte skicka mig vida
re. " 

"Ja." 

"Men på hälsocentralen där skickade de remissen direkt för, ja, för cysto-
scopering och så vidare." 

"Mm." 

Ganska snart efter besöket på hälsocentralen fick han komma till sjuk
huset för undersökning och provtagning. Han informerades om att den lämp
ligaste behandlingen var operation och fick ett preliminärt operationsda
tum, som även det försköts framåt i tiden: 

"Och då skulle jag ha, egentligen ha, det här var ju oktober 1982 måste 
det ha varit, och då sa läkaren här 'att det där får vi ta till våren', 
det blir lämpligt! Men det blev hösten, det gick ett helt år." 

"Ja, varför gick det så lång tid? 

"Ja, det vet jag inte." 

"Blev Du kallad då efter ett år?" 

"Ja. Då var det så dags att operera och det där gick väl inte så riktigt 
bra. " 

"Nej, för jag funderar just vad Du gjorde det här året medan Du väntade?" 

"Jag jobbade." 

"Men funderade Du aldrig någonting på..." 

"Ja, men alltså där gick jag och jobbade och hade besvär varje natt. Jag 
sprang uppe tre-fyra-fem gånger och ..." 

"Mm." 

"Så egentligen var jag hemsk dum som gick och jobba. Mycket, men det är 
något som man inte kan (ohörbart). Det var ju dumt." 
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"Men tror Du att Du själv försökte skjuta på det här lite grann?" 

"Nej inte alls. Man är ju av den sorten att liksom, man ska inte sjukskri
va sig så länge man kan stiga upp." 

"Nej, men sedan kom Du hit i alla fall. Ett år senare." 

"Ja, opererades då." 

Med stöd av mannens berättelse konstaterar jag att hans företagsläkare 
inte verkade ta symptomen som varande allvarliga. Dessvärre blev det, av 
ej klarlagda anledningar, lång väntan på operation utöver den inplanerade 
tiden. Det är troligt att mannen till en början fick annan behandling som 
senare bedömdes otillräcklig och att en operation därför blev det enda al
ternativet (min bedömning). Under alla förhållanden har han inte informe
rats om skälen till fördröjningen. Under samtalet påpekar mannen att be
handlande läkare försäkrat honom om att förseningen inte skulle komma att 
ge några framtida men: 

"Ja det gick ju lite galet, men det erkände doktorn. Men det är ju inget 
som har något med framtiden att göra, det var ju inget som har med fram
tiden att göra." 

Efter operation fick han inte, vilket kan tyckas anmärkningsvärt, veta 
namnet på sin sjukdom. Den informationen fick han först ett halvt år där
efter av sin företagsläkare. Mannen har efter cancersjukdomen utvecklat en 
fobi. (11). 

En kvinna, som vid 45 års ålder fick veta att hon hade en cancer, hävdar 
att hon i många år haft uttalade magbesvär. Hon hade vid upprepade till
fällen sökt distriktsläkare samt varit sjukskriven för magåkomman. Efter
som besvären successivt tilltog fick hon så småningom remiss till röntgen. 
Resultatet av den blev ett besked om att det nog "bara" var hemorrojder. 
Dock fortsatte krånglet med mage och tarm och slutligen klarade hon inte 
av att vare sig gå hemma eller att arbeta, varför hon ånyo kontaktade 
distriktsläkaren "och då fick jag den här undersökningen tarm- och den.." 
Kvinnan förmedlar att hon inte bara hade kroppsliga krämpor utan även hade 
påtagliga psykiska besvär, eftersom hon själv misstänkte cancer. 

"Och Du hade haft mycket besvär. Hade Du gått och funderat på det själv 
innan?" 

"Ja mycket hemma och på nätterna." 

"Du själv alltså och behöll det inom Dig." 

"Nej, jag talade om det för maken och jag trodde att det var cancer." 

"Vad var det som gjorde att Du trodde det?" 

"Jo, jag hade ju blod och slem i, det var bara det som kom." 

"Hur lång tid gick Du på det här sättet?" 

"Ja exakt kan jag inte säga, men det vart nog mest ett år." 

"Så det var ganska lång tid. Var Du speciellt trött eller hur var det, 
minns Du något av det?" 

"Ja, jag var trött och det är klart att det, man låg väl och funderade 
mycket på nätterna." 

"Hur var Du till humöret, kommer Du ihåg det?" 

"Ja det var väl upp och ner det." 
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"Irriterad?" 

"Ja, det är klart det blev mer irriterat och så sen trodde man väl att det 
var, fick ju för sig, att det var cancer man hade fått. Då blir det väl..." 

I väntan på besked var kvinnan deprimerad. Hon hade uppenbara symptom, 
men utredningen gav inget resultat. Själv misstänkte hon starkt att det 
var en cancersjukdom. Trots det första lugnande beskedet kvarstod hennes 
besvär och oro. Hon försökte med "egenvård" men detta hjälpte inte, och 
när hon så småningom fick veta att hon hade cancer upplevde hon en faktisk 
lättnad. Den tid som kvinnan beskriver som den absolut mest påfrestande i 
hela sjukdomsprocessen är den långa utredningstiden fram till diagnosbe
skedet. 

Det mest frapperande hos de tre ovan beskrivna patienterna är att de in
te uppvisar samma dramatiska beteende som de med konkreta symptom. Det före
faller som om en psykisk tillvänjning har skett på grund av deras långvari
ga besvär. De erfor något av en psykisk "lättnad", då de sent omsider får 
sina farhågor om cancer bekräftade. Flera av de sexton personer som haft 
ihållande besvär och utretts under lång tid har ofta först fått positiva 
besked som senare ändrats till cancerdiagnoser. Reaktionen på upplevelsen 
av att ha fått "förtäckta" informationer är - förbittring. 

Patienter vars cancersjukdom upptäckts "en passant" 

Under beteckningen "en passant" (i förbifarten) har jag kategoriserat fem 
patienter. Dessa har antingen själva sökt läkare för, som de själva säger, 
en banal åkomma eller inkallats för regelbunden hälsokontroll. En kvinna hai 
aktualiserats av företagsläkare. Hon har efter så kallad rutinmässig under
sökning remitterats till specialist. 

En kvinna, 49 år, tog själv vid en hälsokontroll upp symptom som hon en 
längre tid sett och känt. Företagsläkaren såg allvarligt på dessa och in
formerade kvinnan om detta samt remitterade henne omgående vidare till häl
socentral. Läkaren fullföljde företagsläkarens rekommendation. Kvinnan be
traktade sina symptom på följande sätt: 

"Jag märkte väl inte så väldigt. Ja, jag hade haft ont i magen, tyckte jag 
ett tag, men det hade jag inte brytt mig så mycket om. Men sedan fick jag 
blod i avföringen och då vart det ju genast lite allvarligare. Men, det var 
ju egentligen företagshälsovården som satte igång aliti hopa. För jag var 
där - ja, jag hade naturligtvis gått till någon annan läkare - men jag rå
kade på och vara där, så då frågade jag läkaren om de här symptomen. Då 
skickade han mig ögonblickligen till hälsocentralen. Jag var på företags
häl sovården för ..." 

"För eri helt annan sak." 

"Javisst och ja, men samtidigt då så kom de här symptomen som jag hade 
märkt någon gång förut också men inte ... (lång tystnad)." 

"Brytt Dig om." 

"Nej inte så allvarligt som jag skulle ha gjort naturligtvis..." 

"Sedan kom Du in här?" 

"Ja." 

"Gick det snabbt det här mellan hälsocentral och sjukhuset?" 

"Nja. Ja rätt så antar jag, jämförelsevis kanske. Jag var först på hälso-
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centralen och han gjorde någon undersökning och sedan skickade han mig på 
röntgen, tror jag. Ja sedan blev jag lite paff. Jag väntade ju på något 
besked ifrån hälsocentralen men det kom ingenting utan plötsligt så damp 
det ner ett brev från kirurgen." 

Detta förbryllade kvinnan varför hon ånyo tog kontakt med hälsocentra
len och fick så småningom veta att hon skulle inställa sig på sjukhuset 
för en grundligare undersökning. Hon hade efter besöket hos distriktslä
karen väntat i två månader på kallelsen till kirurgkliniken.(8). 

En man, 58 år, besökte di striktsläkaren för en, som han beskriver, ba-
gatellartad åkomma. Blodprov togs och per telefon fick mannen veta att des
sa uppvisade ett avvikande värde: "Då ringde läkaren upp till mig sedan och 
sa att det var något värde i blodet som inte var bra. Han ville remittera 
hit till lasarettet och så började den här historien." 

Remiss utskrevs till specialist med begäran om fortsatta provtagningar 
och undersökningar. Mannen fick vänta i två och en halv månad på den första 
provtagningen på sjukhuset och sedan blev han föremål för ideliga undersök
ningar som pågick under mycket lång tid. 

"Hur länge höll den här provtagningen på i tid?" 

"Ja, det är svårt att säga. Jag har ju ränt här som en skottspole fram och 
ti 1lbaks." 

"Vad fick Du för behandling?" 

"Ingenting!" 

"Ingenting!" 

"Nej de bara tog prover för att se. Och det här, proverna, visade ju höga 
värden hela tiden och mycket höga värden stod det då i varje brev jag fick. 
Det kom två brev i brevlådan, då förstod jag att nu är det inte bra utan 
nu är det resultatet och så en ny tid, jaha." 

"Ja och så var det." 

"Ja så var det och det stod fortfarande bara höga värden och sedan så ha
de man ju ingen återvändo där utan måste ju då göra en operation." 

Resultatet på provtagningen fick han uteslutande per brev och svaren vi
sade alltid höga värden. Samtidigt som han fick det kom ytterligare ett 
brev från sjukhuset som innehöll ny besökstid. Det är med djup ironi som 
mannen berättar om dessa ständigt återkommande dubbla brevförsändelser. 
Så småningom fick han, olyckligtvis per brev, en cancerdiagnos, vilken ut
löste en kraftig psykisk reaktion. (28). 

Två personer anger att de sökt di striktsläkare för synnerligen banala 
åkommor utan den minsta tanke på att de skulle ha en allvarlig sjukdom. En 
av dessa, en kvinna i 70-års åldern, konsulterade di striktsläkaren på grund 
av förkylning. Läkaren kände en knöl i patientens bröst, men det blev ingen 
överraskning eftersom kvinnan själv hade känt knölen i 10 - 15 år men inte 
velat göra något åt detta. Om läkarens "upptäckt" uttalar kvinnan: 

"Nja, den knölen i vänstra bröstet den hade jag ju känt i många år men ald
rig brytt mig om. Men så var det väl någon förkylning eller någonting. 
Jag var på hälso..., vad heter det .. centralen, och där var doktor..., 
tror jag han heter, som undersökte mig och fick känna. Då kände han den där. 
Ja, sa jag, den där har jag haft i så många år så den där bryr jag mig inte 
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om. 'Nej, men jag tycker inte om det här', sa läkaren, 'utan jag vill att 
Du skall på undersökning för det där'! Och då blev det så. Och då var det 
inte själva knölen som det gällde men det hade bildats bredvid." 

"Hm, hm." 

Kvinnan fick snabbt en tid för mammografi, opererades två månader där
efter och fick efter ingreppet bekräftelse på att det var cancer. 

Den andra personen, en man i 74-års åldern, uppsökte av en händelse 
di striktsläkaren på grund av misstanke om lågt blodvärde och han förklarar: 

"Det var bara det och då var det läkaren hemma som sa 'att jag tror Du må 
gå till lasarettet1, och han skicka in mig på en gång och en tjocktarms
röntgen och där hittade dom." 

"Så att egentligen hade Du inte en aning om." 

"Nej inte det minsta." 

På distriktsläkarbesöket följde snabbt en utredning vid sjukhuset, var
efter han opererades. (37). 

Den femte av "en passant"-patienterna besökte sjukhuset för en rutin
mässig hälsokontroll, befanns ha en cancersjukdom och opererades så gott 
som omgående. Mannen ger vid samtalet intryck av att inte veta att han har 
en cancer. 

Ingen av de nu fem beskrivna personerna antyder att de själva misstänkt 
cancer. En av dessa nämner till och med i förbigående att han inte har 
cancer. Han, likväl som de övriga i studien förekommande patienterna, är 
dock anmälda till cancerregistret. 

Ett gemensamt drag hos fyra av dessa personer är att de vid samtalet 
visade en överslätande och intellektualiserande attityd till sjukdomen. En 
av patienterna reagerade däremot med en snabbt inträdande psykisk kris vid 
beskedet om cancer. 

Recidi v eller ny cancersjukdom 

Fyra patienter är "på nytt diagnostiserade", det vill säga de har en can
cersjukdom sedan tidigare och har ånyo insjuknat. Tre av dessa är kvinnor 
som tidigare bröstopererats och som nu fått cancer även i det andra brös
tet. Två av dem har även denna gång själva märkt förändringar som oroat 
och därför sökt hjälp utanför de inplanerade rutinbesöken. 

En av kvinnorna insjuknade första gången för 11 år sedan. Vid en kon-
trolImammografi upptäcktes cancer i det andra bröstet. Med kvinnans ord. 
"Då hade det gått 11 år sedan jag hade det första gången. Den var ju svår 
och jobbig den tiden, väldigt jobbig, men då hade jag kommit så långt att 
jag hade lagt det bakom mig, det liksom sysslade inte. Jag tänkte inte på 
det. Så ringde doktorn och talade om, att de hade samtidigt gjort en mam
mografi då och talade om att det inte var bra och jag hade en tumör i 
bröstet." 

Det blev ett hårt slag och kvinnan reagerade våldsamt på beskedet som 
så småningom ledde till en djup depression. Hon anser sig ha blivit utsatt 
för en omänskligt lång fördröjning från sjukvårdens sida innan några åt
gärder vidtogs. Hon beskriver denna tid som fasansfull och av förklarliga 
skäl är hon beklämd över trögheten i sjukvården. (1). 

En annan av de bröstopererade kvinnorna berättar att hon vare sig förs
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ta eller andra gången upplevde att hennes oro respekterats. Hon ger föl
jande tänkvärda upplysning: "Ja, jag trodde att det var någonting. Det var 
någonting i bakhuvudet som sa det där och jag upplevde det likadant andra 
gången. Och då fick jag också bråka och leva rövare innan de vakna i att 
det var någonting." 

Efter det att hon själv började ana att allt inte stod rätt till dröj
de hon två månader med att ta kontakt med sjukvården. När hon sedan kunde 
uppbåda kraft för att söka läkarhjälp skulle allt ske med en rasande fart, 
eftersom kvinnan inte ville förlora någon tid alls. (17). 

Samtliga tre kvinnor anger att "den andra gången" psykiskt sett varit 
oerhört plågsam och betydligt mera smärtsam än då de insjuknade första 
gången. 

För den fjärde patienten, en man i 63-års åldern, hade det under pågå
ende cytostatikabehandling konstaterats att han hade en prostatacancer. 
Mannen kände sig tvungen att acceptera sanningen, men kan vid samtalet ej 
verbalisera sina känslor. (31). 

Akut insjuknande 

Sju personer har inkommit akut och i nära anslutning till det opererats 
samt efter denna fått information om att de hade cancer. Samtliga har in
kommit till sjukhuset med svåra fysiska smärtor. 

En man, 66 år, som började med att uppsöka hälsocentralen anger att det
ta besök resulterade i en snabb handläggning. Han minns att magsmärtan var 
våldsam: "Det var ju sådana plågor så att man förstod att det var allvar
ligt. För jag fick liksom kramper och så där, så jag måste ju. Ja, och då 
for jag på hälsocentralen först då och dom skickade mig direkt på lasaret
tet. Så vart jag ju kvar där, undersökt och röntgad och så opererad. 

"Ja, så det var ganska akut då?" 

"Jo, det var det. Han tänkte väl inte att det kunde vara så farligt, men 
det var ju sådana plågor, så att man förstod att det måste vara allvarligt.' 
(29). 

Nästa patient, en 59-årig man, förtäljer att han var i full verksam
het ända till den dag då han sökte akut hjälp. Han hade dessförinnan under 
några veckors tid haft påtagliga besvär i magen i form av sveda och att han 
inte kunde tåla mat. Han hade inte talat med någon om detta och plötsligt 
en morgon kände han att orken tagit slut. Han åkte ner till hälsocentra
len som direkt remitterade honom vidare till sjukhuset, där han fick kvar-
stanna för omgående operation: "Ja, det är klart man kände väl att man 
inte var riktigt i form, men jag jobbade ju då. Jag jobbade då, ända tills 
jag kände att jag inte höll på att ta mig fram till bilen, utan jag åkte 
hem då. Då sa jag, då på morgonen, minns jag. Jag skulle gå ut till arbe
tet, då sa jag, nej, nu är det färdigt. Så jag åkte ju ner till provinsial
läkaren då och det vart ju direkt skjuts hit. Så jag jobbade ända till sis
ta dagen." 

"Jaha. Hade Du mycket besvär i magen?" 

"Nej." 

"Det hade Du inte!" 

"Nej, det var dom där sista veckorna och då kände jag ju att det var något 



71 

fel. För jag kände hur det sved och greja och jag kunde liksom inte äta 
något riktigt, tyckte jag. Så att jag kände ju att det var någonting." 

"Ja, att Du inte var i form." 

"Ja, jag kände ju att det var någonting på gång." 

"Men sa Du inte det till någon?" 

"Nej." 

"Gick Du och kämpade för Dig själv?" 

"Ja, det blir ju så. Man försöker ju så länge det går." 

"Men var det krafterna som tog slut då, eller?" 

"Javisst. Dom två sista dagarna då jag var på mitt arbete kände jag ju att 
jag orka ingenting faktiskt, utan sista dagen då jag arbetade tyckte jag 
att jag orkade ingenting. Men jag begrep att det var någonting på tok för
stås." 

"Hade Du känt av det lång tid?" 

"Nej." 

"Nej, det hade Du inte." 

"Nej, jag hade kört på för fullt då förutom den sista veckan då som jag 
började på och kände det där." 

"Du behövde aldrig åka hem från distriktsläkaren utan Du åkte direkt till 
Östersund?" 

"Ja, jag åkte direkt till Östersund." 

"Och så blev Du kvar?" 

"Ja, jag hade mistat så mycket blod också. Jag hade ju blött innan så jag 
hade ju så 1 ite blod." 

"Så egentligen så var Du ganska dålig när Du kom hit?" 

"Ja, jag var ju dålig men i och för sig var jag ju inte direkt sjuk men 
orkeslös liksom." (26). 

Mannen förklarar att han hade känt sig dålig någon vecka innan han så 
gott som kollapsade. Han talade inte med någon om sina besvär och hade 
heller inte någon kontakt med sjukvården före den akuta inläggningen. Han 
ger intryck av att ha varit helt omedveten om att de symptom som han kände 
kunde vara tecken på en allvarlig sjukdom och han tänkte aldrig på att det 
kunde vara cancer. 

Eftersom han tas in akut slipper han väntetiden och den påfrestning som 
tiden till det första läkarbesöket innebär. Han har ingen oro före sjuk
husvistelsen, däremot får han dödsångest efter beskedet om cancer, som läm
nades efter operationen. 

För de patienter som insjuknat akut är diagnoserna njurcancer (fyra), 
blåscancer (en) och magcancer (två). Anmärkningsvärt är att två av de akut 
insjuknade patienterna inte använder ordet cancer när vi talar om deras 
sjukdom. 

Reakti onsmönster 

Patienter som gjort en plötslig upptäckt beskriver en öppen ängslan redan 
vid tidsbeställningen för den första läkarkonsultationen. De symptom 
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som väckt misstanke om cancer har försatt dem i ett affekt- och ångesttill
stånd. Deras hopp inför det första läkarbesöket hade varit att den egna miss
tanken inte skulle bekräftas. Utmärkande för dessa patienter är deras nog
granna observationer av sjukvårdspersonalens beteende, så även det non-
verbala. Deras agerande och berättelser om initialskedet talar för att de 
varit övertygade om att knölen/symptomet, som de kände, var ett tecken på 
cancer. De vill snabbt komma under behandling och anser att vägen över 
distriktsläkaren varit både onödig och fördröjande. Den psykiska påfrest
ningen har dominerat och realiteten är sådan att det alltifrån initial
skedet och fram till diagnosbeskedet inryms flera moment av "väntan". De 
som själva haft en stark misstanke om cancer skildrar att vänetiderna va
rit påfrestande och uttryck som outhärdlig och den värsta tiden används 
flitigt. Deras önskan är "omgående hjälp" och sjukvårdens svar är "vänta". 

De som diagnostiserats för andra gången, det vill säga insjuknat i re-
cidiv eller i en ny cancerform uppvisar liknande reaktionsmönster och en ut
talad önskan om snabbt omhändertagande. Dessa patienter markerar att den 
"andra gången" psykiskt sett varit ännu svårare att uthärda än händelse
förloppet då de första gången fick veta att de hade cancer. 

"En passant"- patienterna verkar ha betydande svårigheter att känslo
mässigt ta till sig sin cancersjukdom. Det förefaller som om de inte rik
tigt kan förstå sjukdomens smygande karaktär och att de faktiskt har en 
cancersjukdom - därför att deras symptom varit lindriga. En man med pros
tatacancer avviker markant från de fyra övriga och berättar att han genom
går en djup livskris eftersom sjukdomen i så hög grad berör hans manliga 
identitet. 

Sexton patienter har haft långvariga besvär i cancerformer som inte ut
vecklat påtagliga tecken i begynnelsen. Många av dessa har mag-, tarm- el-
^ler njurcancer. Endast en har bröstcancer. Det är få som misstänkt can
cer innan definitivt besked. För den som haft aningar om sjukdomen har 
utredningstiden varit psykiskt påfrestande. 

De som insjuknat och opererats akut uppger sig inte ha misstänkt cancer 
men med hänsyn till intensiteten i den fysiska smärtan har de däremot dra
git slutsatser om allvarlig sjukdom. Det kroppsligt onda har hos dessa pa
tienter, i motsats till övriga, varit det mest dominerande före läkarens 
besked om cancer. 



"Man glömmer ju också tiden. 
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5 

FÖRDRÖJNING 

Fördröjningen är en av flera aspekter på hur viktig och central tidm är 
i förhållande till cancersjukdomar. Om det är patienten eller sjukvården 
som bidragit till att tid gått förlorad innan adekvata åtgärder vidtagits 
har mindre betydelse i förhållande till just tid^längdm. 

I förebyggande syfte finns allmänna hälsokontroller som mammografi-
screening och gynekologiska hälsokontrol1er. Avsikten med dessa är att så 
snabbt som möjligt upptäcka en begynnande cancer. Det är ytterst angelä
get att alla former av cancer uppdagas och behandlas utan fördröjning. 
Samhällets/sjukvårdens insatser är i själva verket just inriktade på att 
förändra tidsförloppet, att minska fördröjningen, eftersom detta har gynn
samma effekter i medicinskt/terapeutiskt avseende. Denna målsättning är 
dock inte lätt att förverkliga. 

Olika orsaker bidrar till fördröjningen. En av dem är det inbyggda 
mänskliga motståndet gentemot att erkänna sin sjukdom, vilket torde vara 
den viktigaste faktorn att räkna med. Det vill säga det att individen i 
det längsta försöker skjuta ifrån sig sådant som hotar och skrämmer. Det är 
alltid svårt att med exakthet konstatera hur lång tid ett sjukdomsförlopp 
pågått innan patienten vidtagit åtgärder. En annan nog så betydelsefull om
ständighet är huruvida den läkare, som patienten först möter, har förmåga 
och kunskaper att inse allvaret i de beskrivna symptomen. Det kan faktiskt 
vara så att patienten inte blir tagen på allvar. 

Karin Gyllensköld (1976) har i sin bok "Visst blir man rädd" utförligt 
behandlat fördröjningsproblemet hos kvinnor med bröstcancer. Hon skiljer 
på patient- och sjukvårdsfördröjning. 

Patientfördröjning definieras som "när patienten låter bli att söka lä
kare trots misstänkta symptom eller tydliga tecken på cancersjukdom".(s.53). 
Till skillnad från andra författare menar hon att det inte är så viktigt att 
exakt ange tiden för fördröjning, utan snarare gäller det att förstå orsa
kerna till den. 

Sjukvårds- eller läkarfördröjning föreligger, enligt Karin Gyllensköld, 
"när läkare underlåter att vidta lämpliga åtgärder trots misstänkta symp
tom eller tydliga tecken på cancer". (s.71 ). 

Patienterna uppehåller sig gärna vid och spekulerar om när sjukdomen 
började för deras egen del. Det är ett mycket viktigt psykologiskt tema. 
De ställer frågor till sig själva om när sjukdomen egentligen bröt ut -
och varför. De undrar om de försummat något i sin livsföring och i så fall 
vad. Det ligger nära till hands att lägga en del av skulden på sig själv. 
En del av dem slår fast att de i princip omedelbart efter det att de känt 
konkreta tecken också sökt hjälp. Andra har haft en tendens att vänta på 
att besvären (fysiska och psykiska) skulle försvinna. De har ofta för sig 
själva förklarat symptomen som tillfälliga och övergående. Efter det att 
patienten fått sin "dom" uppkommer skuldkänslor och självanklagelser, vil-
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ka självfallet påfrestar. Rätt använda är de konstruktiva i den bemärkel
sen att de kan aktivera individen att ta sitt eget ansvar. Skuldkänslorna 
kan leda till positiva insatser. 

Patienterna gör ibland sjukvården till syndabock för fördröjningen. 
Emellanåt kan det vara en realitet, andra gånger kan det bero på att pa
tienten faktiskt en längre tid varit medveten om symptom, som kan misstän
kas vara cancer, men trots detta inte sökt hjälp. Den egna försummelsen 
och skuldkänslan för denna gör att sjukvården blir patientens objekt för 
projektion. Man förlägger dels "felet", dels det känslomässigt negativa, 
"det onda" utanför sig själv. 

På min fråga: "När kändes det eller hur upptäckte Du det här och hur kom 
Du iväg till sjukhuset?" svarar en kvinna med bröstcancer: 

"Jag hade i flera år känt att det stack i bröstet så där lite, kröp lite 
så där." 

"Mm." 

"Men knöl igt har det alltid känts. Så jag gick inte på undersökning. Men 
till slut så tyckte jag att nej, nu är det lite väl knöl igt det här, så 
att jag gick till läkaren och han tyckte också att det kändes, att det var 
någonting." 

"Mm." (7). 

En kvinna, som opererats för magcancer, svarar på min fråga: 

"Kom det plötsligt det här att Du blev sjuk?" 

"Nej, det kan jag inte säga, fast jag hade ju sett symptomen långt innan 
men inte sagt någonting och hade väl tänkt på det men inte riktigt förstått 
ändå, att det kunde vara så allvarligt ... Så jag vet inte hur man är, man 
blockerar sig, tror jag." 

"Men tror Du inte att det var så att Du ändå kände att det var något?" 

"Ja, jag tror det." 

"Tänkte att det här går över." 

"Ja, man hoppas ju det." 

"Det är ganska mänskligt egentligen." 

"Ja, det var nog så jag reagerade. För annars borde jag ju ha gått till 
doktorn minst, vad skall jag säga, minst ett halvår innan hade jag ju 
märkt det och kanske tidigare. Man glömmer ju också tiden." 

"Du hade det tydligen med Dig i alla fall, eftersom Du tog upp det hos 
doktorn." 

"Ja." (8). 

En patient med exceptionellt lång egen fördröjning hade överhuvudtaget 
inte tänkt göra något åt den knöl hon känt i många år. Det var "slumpen" 
som förde henne till läkare. 

"Den här första knölen, dök den bara upp, den här som Du kände i flera år?" 

"Det vet jag inte." 

"Utan den bara kom, den bara kändes." 

"Jag bara kände, om jag säger att det var kanske en tio år tillbaka, som 
jag kände den där. Den var väl ungefär så här, men jag brydde mig aldrig 
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om den." (38). 
De båda senast citerade kvinnorna tillhör patienterna i gruppen "en 

passant". 

En ung kvinna som rutinmässigt uppmärksammat förändringar på sin egen 
kropp är först Övertygad om att hon omedelbart sökt hjälp men gör vissa 
reservationer. Detta framkommer efter min antydande fråga: 

"Men Du väntade inte själv alltså innan Du kom iväg till läkare? 

"Jo, det gick väl kanske någon vecka. Jag gick och funderade och hade väl 
suttit och tittat lite grann på det här. Det var på sommaren då. Det är på 
sommaren man ser sådant där, i varje fall på fötterna. Man sitter ju inte 
och tittar på dom." 

"Nej." 

"Hade det varit i ansiktet så hade man väl upptäckt det med detsamma. Men, 
jo i och för sig, jag hade väl haft det ett tag, så jag hade väl funderat 
lite grann över det. Men jag tänkte att ja, det är nog ingenting och så 
där. " 

"Behöll Du tankarna för Dig själv?" 

"Det här är lite svårt för det här vet jag inte riktigt. Jag tror jag pra
tade med dem hemma, med min man liksom. Men nu vill jag inte säga att han, 
att jag sa att jag upptäckt någon förändring och så där, så att han vifta
de bort det hela men någonting åt det hållet. Men att det där får Du ta 
ställning till själv och är de så, så att Du tror att det är någonting, 
så får Du söka läkare och så var det inte mer med det." 

"Men Du väntade trots allt ett litet tag?" 

"Ja, jag väntade ett litet tag, det gjorde jag. Det var inte så att jag 
rusade iväg direkt. Men som sagt några inre förändringar." (3). 

Av ovanstående framgår att det uppenbart är mycket svårt att för sig 
själv erkänna att symptomen kan tyda på allvarlig sjukdom. 

En 53-årig bröstcanceropererad kvinna berättar med anledning av min frå
ga, som egentligen inte avser förseningsproblematiken: 

"Tyckte Du att Du hade fått ordentlig information om strålningen och vad 
den innebär innan Du åkte?" 

"Ja, jag bedömde ju att det inte var så stor risk, så att jag var inte 
ängslig." 

"Nej." 

"Utan största ängslan är väl innan man kommer sig för att fara till en lä
kare. Man misstänker att det är cancer, men man vill in i det längsta hop
pas att det inte är det." 

"Hm. Du kände den här knölen?" 

"Ja, men den var så liten så att jag trodde att det här kan vara något an
nat." 

"Hm. Man hoppas då. Ja, kände Du den länge?" 

"Ja, en och en halv månad." 

"Jaha." 
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"Och jag hade väl inte farit till någon läkare heller om inte det varit 
att jag blev förkyld och fick bakterier i urin. Och då var företagssköter
skan, hon ville att jag skulle gå upp till distriktssköterskan." 

"Ja." 

"Och då passa jag på att fråga om den där och då blev det färdigt." (45). 

De slutsatser som kan dras är att kvinnan, trots sin egen misstanke, 
inte hade för avsikt att söka för "knölen" som hon kände. Vid samtalet vid
håller hon att det inte var det symptomet som föranledde läkarbesöket. 

En stomiopererad kvinna manifesterar med sitt svar hur lätt det är att 
rational i sera och negligera symptom: 

"Hur länge hade Du känt besvär innan Du sökte läkare?" 

"Egentligen ingenting, utan det var egentligen .. Ja visst har jag sett 
många gånger att det var en blodig avföring, men det har många gånger va
rit i samband med mens. Så jag har egentligen inte reagerat för det." (52). 

Det är vanligt att patienterna även talar om sjukvårdens fördröjning 
och menar då att sjukvården inte handlat så snabbt som det, enligt deras 
egen åsikt, skulle ha varit motiverat. 

De angivna fördröjningstider som redovisas här är baserade på enbart 
patientuppgifter. Uppdelning har gjorts i två fördröjningsklasser, nämli
gen patienternas egen och sjukvårdens, sett utifrån patienternas synpunkt. 

Den förstnämnda definieras som tiden mellan den egna medvetna upptäckten 
av ett tecken och att kontakt med läkare tas. 

Med sjukvårdens fördröjning avses tiden mellan första kontakten för 
tidsbeställning och tillfället för specialistundersökning (mammografi, 
mag- och tarmröntgen, cystoscopering etc). Distriktsläkarens huvudsakliga 
uppgift vid misstanke om allvarlig sjukdom är, som jag ser det, enbart re
mitterande. De som själva misstänkt cancer tycker att vägen över distrikts
läkare varit onödig och betraktar den åtgärden snarast som ett försinkan
de. Hur många gånger och under hur lång tid patienterna träffade distrikts
läkaren innan denne slutligen skrev remiss är inte utrett här, även om det 
är en fråga av stort intresse. Som exempel anger patienter att de inte ta
gits på allvar, utan att de fått göra flera besök inom di striktsvården in
nan adekvata utredningsåtgärder vidtagits. 

Patienternas fördröjning 

Av 52 patienter säger sig 24 ha dröjt mellan 0-30 dagar innan de tog kon
takt med sjukvården. Cancerdiagnoserna fördelar sig enligt följande: 

Bröstcancer 10 
Blåscancer 3 
Prostatacancer 3 
Magcancer 3 
Njurcancer 2 
Tjocktarmscancer 2 
Ändtarmscancer 1 

Den första läkarkontakten har i de flesta fall föranletts av ett konkret 
symptom, till exempel knöl eller blödning. Ett sådant påtagligt tecken bor
de vara svårt att negligera, trots det har sju patienter med så kallade kon
kreta symptom uppgivit en egen fördröjning på mer än ett år. Tre patienter 
har känt diffusa besvär som trötthet, orkeslöshet och nedstämdhet. Dessa 
tecken är mer smygande och innebär inte samma intensiva reaktion som upp
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täckten av en knöl i bröstet. Det är mer förståeligt att "diffusa symptom" 
kan bidra till fördröjning. Sammanlagt har tio patienter väntat mer än ett 
år innan kontakt med sjukvården tagits. Ett par av dessa har exceptionellt 
lång fördröjning. 

Följande cancerdiagnoser finns hos de patienter som har den längsta för
dröjningen: 

Bröstcancer 4 
Tjocktarmscancer 4 
Prostatacancer 1 
Njurcancer 1 

Fjorton patienter har en egen fördröjning från en till sex månader. Tre 
patienter har väntat sex till tolv månader innan första läkarkontakten 
togs. I ett fall är det oklart hur länge patienten väntat. 

Hackett et al (1973) har i sin undersökning av 563 cancerpatienter fun
nit ett signifikant samband mellan tumörtyp och fördröjning. Patienter med 
bröstcancer agerade snabbast medan de med rektalcancer avvaktade längst. 
Däremot kunde icke styrkas att fördröjningens längd var ålders- eller köns-
relaterad. Drygt 33 % av patienterna sökte läkare inom de fyra första vec
korna efter det att symptom noterats. 

I min studie uppger 46 % av patienterna att de sökt läkare inom en tids
period av en månad. 

IIoaì'ÓK appâtai då långa ^öidiöjningaA? På den frågan finns inget enty
digt svar. Här spelar en rad individuella faktorer in, som försvar i form 
av förnekande och rational isering med flera. Individerna har en viss upp
fattning hur de skall känna sig när de har cancer. I många fall är den 
fysiska smärtan obetydlig och då blir tanken på en kroniskt tärande sjuk
dom avlägsen. Ett annat sätt att rational i sera är "ofarliggöranden" med 
tankar som "det är en ofarlig knöl" eller "först skall jag åka på semes
ter och sedan ringer jag doktorn om jag fortfarande känner obehag". För
dröjningen kan också vara "rationell". 

Sjukvårdens fördröjning 

Vid jämförelse mellan patienternas egen fördröjning och sjukvårdens är det 
ånyo viktigt att notera tidens betydelse. När patienten väl kommit sig för 
att ta den första kontakten blir varje timme dyrbar - särskilt om patien
ten själv dröjt med sitt agerande. Varje dags försening är en utomordent
lig påfrestning och oron för försämring är stor. Den egna fördröjningen 
blir en subjektiv bagatell jämfört med sjukvårdens. 

Sjukvården har ett annat tidsperspektiv än patienten. Här arbetas efter 
principer som "dubbel förtur", "förtur" och "ingen förtur". Vid det först
nämnda kan väntetiden pendla mellan en till två veckor, Vid "förtur" sex 
till åtta veckor och vid det sistnämnda minst sex månader - i sämsta fall 
ett år. Förturen avgörs i hög grad utifrån hur remissen från distriktslä
karen är formulerad. Patienterna anger att väntetiderna till specialist
undersökning för deras del har sett ut på följande sätt: 

35 patienter har fått vänta i mindre än en månad 
14 har väntat en till sex månader 
3 har väntat mer än ett år och deras diagnoser är cancer i tjocktarm, 
urinblåsa och prostata. 

Sjukvårdens fördröjning förklaras ofta med bristande resurser och orga-
nisatoriska förhållanden som till exempel ideliga läkarbyten förenat med 
förseningar i utredningsförfarandet. Ett annat återkommande argument är 
bristen på specialister, till exempel röntgenläkare. 
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Det är viktigt att "ån en gång poängtera att uppgifterna kommer från pa
ti eritema själva. Jag har således inte gått in i de medicinska journalerna 
för att få tidsangivelserna verifierade. De gjorda sammanställningarna av 
de olika tidsintervallerna för patienternas och sjukvårdens fördröjning 
bygger följaktligen på subjektiva data. 
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"Bedövad, helt enkelt. Fullkomligt. Ja jag vet inte, helt en

kelt, ja tomt. Jag kunde inte fatta det helt enkelt - att det 

var elakartat." 



UPPLEVELSER I SAMBAND MED SJUKDOMSBESKED - DIAGNOS 

Det är otvetydigt svårt, om inte näst intill omöjligt, att mäta, ange och 
beskriva den exakta styrkan i en psykisk reaktion. Jag har valt att grade
ra patienternas psykiska reaktioner vid diagnosbeskedet i tre huvudgrupper 
med deras skildringar som utgångspunkt. 

Jag vill ånyo påminna läsaren om att mitt ämnesval till sin natur är 
uppbyggt i och omkring patienternas subjektiva upplevelser. 

De otaliga citaten understryker och tydliggör hur 52 patienter minns 
och beskriver sin upplevelse av det tillfälle, då de fick veta sin sjuk
dom. Varför skriver jag då inte ordet cancer? Det finns klara skäl för 
det och det huvudsakliga är att informationen om sjukdomen inte alltid 
meddelats med ordet cancer. Enkätundersökningen, som har föregått denna 
studie, visar att mer än en tredjedel av de som hade en cancersjukdom in
te angett sin sjukdom som varande cancer. Jag valde därför att i samtals
situationen ställa frågan på följande sätt: 
"Vad har Du för sjukdom och hur kändes det då Du fick veta den?" Det var 
således inte jag som aktualiserade cancersjukdomen, utan varje patient fick 
själv namnge sin sjukdom. Jag misstänker att patienterna oftast benämner 
sjukdomen på samma sätt som läkaren. Det vill säga om han exempelvis använt 
ordet tumör, så ligger det nära till hands att tro att också patienten gör 
det. Det objektiva medicinska språkbruket är förbehållet läkaren. Han för
står det, men det är långt ifrån säkert att patienterna gör det. Det kan
ske inte därför är något att förundra sig över att de inte alltid vet om 
de haft cancer, och att de ställer sig frågande till om den var god- eller 
elakartad. Det är naturligtvis ingen "objektiv" sanning som läkaren förmed
lar till patienten om dennes sjukdomstillstånd. Sjukdomsbeskedets faktiska 
innebörd är alltså en förening av två "subjektiviteter", läkarens och pati
entens respektive attityd till sjukdomen. 

Robert Buckman (1984) har i en artikel beskrivit läkarens känslor och re
aktioner inför överbringandet av "bad news". Med "bad news" avser författa
ren sådan information som drastiskt förändrar patientens syn på sin fram
tid, antingen vid tiden för diagnoslämnandet eller om behandlingen inte 
betraktas som lyckad. Författaren sammanfattar två huvudsakliga problem. 
Det ena är läkarens egen ångest och fruktan inför överlämnandet av ett 
svårt besked. Det andra är ett överbeskyddande av patienten, i syfte att 
förhindra en reaktion som skulle vara hotfull gentemot läkaren. Med Robert 
Buckmans ord "We are trained to try to control disease processes, and it's 
very frustrating when that can't be achieved" (s.1599). 

Ordet diagnos kommer av grekiskans "diagnosis", vilket betyder urskilj
ande, undersökning. Innebörden i det är fastställandet av en sjukdoms 
natur med hjälp av den sjukes eller hans omgivnings meddelande om sjukdo
mens förhistoria och utveckling (anamnes) samt den objektiva undersökning-
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eri. Termen diagnos betecknar även ett preciserat angivande av sjukdomen, 
vanligen med dess dubbla (binära) namn enligt den latinsk-grekiska nomen
klaturen. Numera har även datan gjort sitt inträde som hjälpmedel vid 
fastställande av diagnos och konsekvensen av det kan i sämsta fall betyda 
att personen bakom sjukdomen, ännu mer än idag, kommer i bakgrunden. Inne
börden i definitionen kan, som jag bedömer det, tolkas snävt eller brett. 
I en vid bemärkelse skulle diagnosti seringen innefatta människan med he
la hennes sjuk- och livshistoria. En begränsad sådan inriktar sig på or
ganet och organiska orsaker. Huvudsakligen är det den modellen som gäller 
inom somatisk sjukvård. I praktiken är även patienterna fostrade i den 
traditionen och primärt inställda pä en somatisk undersökning. Den är bå-
de nödvändig och självklar men för den skull långt ifrån tillräcklig. Den 
organiska modellen behöver kompletteras och utvidgas med ett psykosocialt 
synsätt där hela människan sätts i förgrunden med respekt för henne och 
den kunskap och upplevelse hon har av sin sjukdom. Det vill säga, att lä
karen inte isolerat betraktar det angripna organet utan ser och förstår 
att hela människan och hennes tillvaro påverkas av cancersjukdomen. 

En folklig uppfattning om sjukdomen cancer är att den är gåtfull, svår
förklarlig och ofta leder till döden. Enbart ordet skrämmer, något som ge
mene man gärna skjuter ifrån sig med en försvarsattityd som "den drabbar 
andra men inte mig". Värt att notera är det vanliga i att använda benäm
ningen "drabbar" i samband med cancersjukdomar medan den sällan används 
om till exempel magsår. 

Kardinal och Porter (1981) beskriver olika faser i en cancersjukdom och 
behandlar bland annat de hot som patienten upplever i samband med diagno
sen. Dessa illustreras i form av ett hjul där cancern står i centrum och 
kan förorsaka känslor av exempelvis hjälplöshet, hopplöshet, smärta, li
dande och stympning. Författarna skriver vidare: "Regardless of circum
stances, the diagnosis of cancer for most persons is associated with ser-
vere stress and emotional turmoil. Initial reactions include shock, denial, 
depression and helplessness. The belief that cancer is incurable and hor
ribly painfull is so deeply ingrained that having the diagnosis confirmed 
is equivalent to a death sentence" (min kursivering). (s.66). 

Hur, när och var ett besked om cancer lämnas är av central betydelse 
för patientens fortsatta kontakter med sjukvården, kanske rent av för sjuk
domsprocessen och otvetydigt för det dagliga livet och livsmönstret. 

Detta styrks bland annat av Crary och Crary (1974) som framhåller att 
cancer är en svår upplevelse för både läkare och patient. För att patien
ten skall kunna anpassa sig till den uppkomna situationen krävs att läka
ren skapar en miljö som minskar patientens ångest, ilska och/eller depres
sion och ökar dennes möjligheter att agera på ett adaptivt och realistiskt 
sätt. De vanligaste negativa responserna som väcks av eller associeras med 
cancer är ångest, ilska och depression. Då en diagnos och därpå följande 
behandling av cancer oftast kommer att förorsaka allvarlig påfrestning för 
patienten och hans familj, kommer alltid frågan upp om man skall informera 
patienten eller inte om cancersjukdomen. Författarna menar vilket be
kräftas i flertalet undersökningar, att de flesta patienter till sist vet 
sin diagnos. Underlåtenhet att i början ge åtminstone minimal ärlig feed
back försämrar kommunikationen och gör det mer troligt att emotionella 
kriser kommer att dyka upp i framtiden. 

Jag kan, efter samtalen med cancerpatienterna, konstatera att tillfäl
let då de fick sin cancerdiagnos för övervägande delen av dem inneburit 
en vändpunkt. På ett ögonblick hade livet även döden i beredskap, den död 
som ingen vill kännas vid. Deras berättelser innehåller även en retroaktiv 
1 ivsångest på så sätt att de känner ångest över det som livet inneburit 
eller inte inneburit. Tankar på tillfället för diagnosbeskedet väcker hos 
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många patienter fortfarande vid samtalet reaktioner som gråt och förtviv
lan. Detta trots att beskedet ofta ligger år bakåt i tiden. De åsikter som 
Crary och Crary för fram förefaller hållbara bland annat med hänsyn till 
hur "lättväckta" många av mina patienter var vid tanken på tillfället för 
cancerbeskedet. 

Det är beklagligt att en utskriven text inte kan förmedla allt det som 
inryms i de bandinspel ade samtalen, röster, tonlägen, gråt och till och 
med skratt. Hörsel intrycken förstärker och därför blir till exempel ett 
skrivet "förtvivlan" betydligt svagare än kombinationen av dessa uttryck 
för patientens upplevelser. Jag kan heller inte annat än antyda mitt be
mötande av patienterna vid dessa samtal. Dock är jag synnerligen överty
gad om att jag, liksom andra behandlare, i mötet med patienten spelar en 
icke oansenlig roll för huruvida denne känner trygghet i interaktionen. 
Mitt förhållningssätt underlättar eller försvårar för patienten att våga 
ta upp sina tankar och känslor. Samma förhållande måste gälla själva dia
gnosöverlämnandet. Läkarens empati ska förmåga tillsammans med det konkre
ta innehållet i informationen är bland annat avgörande för hur den upp
fattas och hanteras. Av berättelserna att döma ser det ut som om läkaren 
inte ti 1 låtit patienterna att dröja sig kvar vid "situationen". Deras be
skrivning av reaktionerna vid diagnostillfället ger intryck av att vara 
dagsaktuella detaljerade redogörelser av till exempel rummets utseende 
samt läkarens och övrig personals förhållningssätt. Det är vanligt att 
de poängterar att det rör sig om ordagranna återgivanden av vad som hänt 
och sagts. Patienterna minns det som varit svårt, men kan även erinra sig 
de ljusglimtar som ibland förekommit. Det verkar dock förhålla sig så att 
"det svåra" haft en tendens att etsa sig fast i minnet. 

Tillfället för cancerdiagnosen innebär en djupt skakande omvälvning som 
för det stora flertalet patienter förändrat synen på livet och framtiden. 
Beskedet om att ha en cancersjukdom upplevdes och kändes som livshotande. 
Trots detta har flertalet patienter inget minne av att de erbjudits eller 
ens känt psykologiskt stöd. 

När läkaren lämnar en diagnos använder han ett objektivt vetenskapligt 
språk, vilket är naturligt för honom. Hans ambition och önskan är att läm
na en så korrekt diagnos som möjligt, men det borde inte få stanna därvid, 
eftersom budskapet är omvälvande och skakar hela personen. Diagnosen är 
för övrigt resultatet av ett lagarbete. Flera personer har varit inblanda
de i proceduren. Olika läkare (specialister) arbetar med prover från sam
ma patient utifrån sin specialitet. Röntgenläkaren granskar röntgenbilder-
na, patologen och laboratorn synar cell- respektive blodprover. Kirurgen, 
som lämnar slutresultatet till patienten, har sammanställt de olika prov
svaren och tagit hänsyn till de andra specialisternas bedömning. För ho
nom återstår sedan det viktiga ansvaret för dels den fortsatta kontakten 
med patienten, dels dennes behandling. Den nu beskrivna utredningsgången 
är oersättlig och tillerkännes högsta prioritet, men den visar på en or
gani nriktning som inte har hela människan i blickpunkten. Personen bakom 
proverna är och förblir i hög grad anonym för respektive undersökare. Pa
tientens kontakt med sjukvården har i huvudsak inneburit att prover tagits 
ur kroppen eller att den röntgats. Under den tid som denne väntat på utred
ningsresultat har de olika läkarna, var och en utifrån sitt verksamhetsom
råde, bidragit med sina fynd som sammantaget skall ge en så säker diagnos 
som möjligt. 

Vid det oerhört viktiga tillfället då svar på proverna och undersökning-
arna skall lämnas möts två, oftast för varandra, helt okända personer. Om 
en kort stund skall de dela något som den ena redan vet och den andra 
skall få veta. Patienten kommer med stor sannolikhet att minnas detta som 
en smärtsam traumatisk upplevelse, och beskedet kan vara det svåraste som 
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personen ifråga överhuvudtaget fått i sitt liv. 
I hög grad tillhör information om diagnos och provresultat läkarens ru

tiner och det är därför troligt att han "avtrubbas" eller blir "smärtblind". 

Hur cancerdiagnoserna lämnats 

Trots de väl utarbetade rutinerna fram till diagnosgivningen är det inte 
möjligt att spåra en enhetlig metod i det sätt på vilket patienterna er
hållit beskedet om cancersjukdomen. Det har ibland skett genom telefonsam
tal, emellanåt per brev, på en rond eller vid ett besök på kirurgmottag
ningen. Det är svårt att exakt ange med vilket språk/terminologi diagnosen 
meddelats. Vad jag däremot med säkerhet vet, är att patienterna inte all
tid uppfattat eller tagit till sig sin sjukdom som varande cancer. 

Cancersjukdomar är till sin natur föränderli ga, vilket betyder att för
loppet inte är statiskt utan dynamiskt och att det i takt med tiden ändrar 
karaktär i positiv eller negativ riktning, något som förutsätter ett kon
tinuerligt och processinriktat informationsflöde till patienten. Ett all
varligt hinder för detta är alla de otaliga läkare som "engagerat" sig i 
en och samma patient - med en exceptionellt stor risk för olika budskap i -
från dem alla. 

Fördelningen av de sätt på vilket information om cancersjukdomen skett 
redovisas i numerisk ordning: 

27 patienter har informerats i enrum, 
16 patienter har fått första beskedet genom telefonsamtal, 
5 patienter har upplysts vid en rond och 
4 patienter har erhållit informationen per brev. 

I den information som läkaren lämnat har ordet cancer inte alltid an
vänts, utan sjukdomen har benämnts med uttryck som tumör, cellförändring, 
polyp etc. Detta har gjort en del patienter osäkra om tumören var elak-
eller godartad. "Men om den var elakartad eller godartad det kunde de in
te säga." (39). 

Förutom det faktum att läkare och patient talar skilda språk tillkom
mer deras olika förestäl1 ningar om cancer. Doktorn ser sjukdomen på ett 
objektivt - medicinskt sätt. Patienten däremot har inte dessa kunskaper 
och reagerar subjektivt på cancerbeskedet med hela sitt jag (kroppsligt 
och psykiskt). Den första förutsättningen för att diagnosgivningen från lä
kare till patient skall kunna utgöra utgångspunkt för en relevant bearbet
ning och livsomställning är naturligtvis att läkaren reserverar tillräck
ligt med tid för det tillfället. Det borde inte behöva påpekas att det 
skall ske i enskilt samtal med patienten. Detta tema återkommer jag till. 

I rapporten "Cancervård på en kirurgkli n i k, medicinskt och psykosocialt 
omhändertagande - 359 patientsynpunkter" (Drugge G 1986) framkommer att 
endast 80 av 188 patienter hade fått sin cancerdiagnos i enrum med läkare. 
Av de 52 patienter, som jag samtalat med, tillhör 25 den kategori som fått 
beskedet på annat sätt. Det är oförsvarbart och jag slår fast att det in
te finns någon ursäkt för att lämna cancerdiagnoser på annat sätt än genom 
samtal ansikte mot ansikte. Ett sådant tillfälle måste rimligen vara långt 
mer väl planerat än några minuters avsättande av tid. Inte ens de som fått 
sin cancerdiagnos i enrum är, annat än högst undantagsvis, nöjda. Kritiken 
riktar sig mot att doktorn inte uppmärksammat chocktillståndet men även 
mot avsaknaden av engagemang. 

Resultatet i den tidigare nämnda rapporten, i synnerhet vad avser sät
tet att lämna cancerdiagnoser, väckte stor uppmärksamhet. Den dominerande 
uppfattningen, likväl som min egen, är att dessa en gång för alla måste 
lämnas på ett för den enskilda människan värdigt sätt. Det är tanklöst och 



85 

inhumant att använda sig av telefon, rond eller brev för ett sådant livs-
omvälvande meddelande. 

Förmodligen finns det många orsaker till (och ursäkter för) varför can
cerdiagnoser lämnats på olika sätt eller kraftigare uttryckt "vind för våg". 
Som ett tungt vägande skäl för dessa olyckliga tillvägagångssätt har an-
getts detta sjukvårdsområdes geografiska räckvidd (Jämtland - Härjedalen). 
En annan förklaring har mer ställts som fråga till mig: "Skall alla pati
enter kallas till sjukhuset för överlämnande av provsvar?" Ett kortfattat 
svar blir att alla skall kallas till ett personligt besök. 

Det som är läkarens tunga börda i detta sammanhang är att ge beskedet 
till patienten om något som denne - med rätta fruktar. Men ett sådant be
sked har trots allt en positiv aspekt. Patienten måste få veta vad som 
skall hända i fortsättningen från sjukvårdens sida och detta besked inne
håller alltid informationen att livet har en fortsättning - trots allt. 
Denna positiva sida av cancerbeskedet berövas många patienter genom den 
olämpliga diagnosgivningen. En viktig orsak till dåligt lämnade cancerbe
sked är förmodligen läkarens motstånd mot att behöva lämna dåliga nyheter. 
Det är därför troligt att läkaren rational iserar och anser det vara bättre 
att "ta det kort" med tydlig tillfällig vinst genom att bespara patienten 
"bad news". Emellertid innebär ett sådant handlingssätt att patienten får 
hjälp med att förneka verkligheten men samtidigt undandrages denne ansva
ret för att medverka i försöken att åstadkomma effektivare behandlingsre
sultat och bot av sjukdomen. Detta faktum påpekas av flera forskare, bland 
annat av Crary och Crary (1974). 

Patienternas beskrivning av reaktionen vid diagnosbeskedet 

Patienterna berättade, ofta med djup inlevelse, om den gången de fick 
"svart på vitt" att de led av cancer. Det var då många upplevde att de be
fann sig i dödens väntrum. Kravet om att svåra besked skall lämnas genom 
personligt samtal förefaller därför blygsamt. En del beskriver sina reak
tioner på cancerbeskedet med stor inlevelse, andra gör det mindre inlevel-
sefullt. Däremot verkar alla minnas händelsen, som om den inträffat igår, 
trots att det ibland gått flera år. Innehållet i patienternas budskap spän
ner över ett brett spektrum. Det stora flertalet har vid beskedet om att ha 
cancer, som dessutom framförts med olika namn, påverkats psykiskt och minns 
tillfället, bland annat som en "kaotisk scen". En del har reagerat "mått
ligt" och kunnat hantera situationen och den psykiska smärtan relativt väl 
på egen hand medan en mindre del tagit till sig beskedet med fattning. 
Slutligen har några överhuvudtaget inte tagit till sig sin sjukdom som va
rande cancer. 

Som sjukvårdspersonal måste jag vara klar över att patienterna är ång
estfyllda i väntan på utredningsresultatet. Rädsla och besvikelse uppstår, 
om än i olika grad, vid tillfället då de får besked om en cancersjukdom. 
Den fråga vi skall ställa oss är hur vi på bästa sätt skall lindra ånges
ten . 

Psykisk reaktion vid besked om cancer 

Redan under den tid samtalen pågick, och än tydligare vid bearbetning och 
analys av dessa, fann jag klara skillnader i patienternas beskrivning av 
styrkan på reaktionen vid tillfället för cancerdiagnosen. Med utgångspunkt 
från detta gjorde jag en uppdelning och gradering i tre kategorier, vilka 
benämns på följande sätt: 
Stark 26 patienter. 
Mindre stark 11 patienter. 
Lindrig 9 patienter 
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Sex patienter behandlar sina respektive sjukdomar som ej tillhörande 
någon cancersjukdom. Av dessa nämner tre överhuvudtaget inte ordet cancer, 
tumör eller liknande. De övriga tre säger sig ha talat med läkare om can
cer, men fått veta att de själva inte är bärare av den. 

Stark psykisk reaktion - i begynnelsen var kaos 

"Ja, det var en chock det." (12). 

Uttalandet ovan är betecknande för de som beskrev sin reaktion vid dia
gnostillfället i termer som chock, kaos, dödsrädsla, aggressivitet och iso
lering. Dessa utgör till antalet exakt hälften (26) av samtliga patienter. 
Direkta citat illustrerar bäst de beskrivna reaktionerna. 

Samtalen skall betecknas som i allt väsentligt "fria", trots det uppgjor
da stödfrågeformuläret. Oavsett det faktum att frågorna, som jag ställde 
till respektive patient, inte var exakt likadant formulerade förändrades 
ej innebörden i dessa. 

Jag öppnade samtalen med att fråga varför patienten önskat personligt 
samtal och vilka förväntningar som fanns inför detta. 

Kvinna 36 år. (3). Diagnos 1983. Telefonbesked och samtal i samband med 
inskrivning för operation. 

Som orsak till att vilja samtala anger kvinnan: "... för att tala om hur 
jag upplevt omhändertagandet på sjukhuset", men hon vill även tala om frå
geformuläret (enkäten som föregick samtalet). "Det var inte svårt att fyl
la i, det var det inte. Men det var väl en del frågor man undrade hur man 
skulle fylla i och som det alltid är om man inte kan fråga tillbaka då. 
Men jag tyckte inte det var jobbigt på något sätt. Det tyckte jag inte. Men 
först så blev jag jätteskraj när jag fick ett jättetjockt brunt brev från 
landstinget, då tänkte jag vad är det nu för någonting. Det var min sponta
na reaktion." Hon fortsätter: "Ja, jag tror att man skall koppla in kura
tor. Det tror jag är viktigt faktiskt. Inte bara det här, ja att man knipsar 
bort någonting eller medicinerar, utan man har så mycket funderingar att 
man verkligen ger sig tid och det gör väl kuratorerna förstås. För att de 
här andra läkarna, det går ju väldigt snabbt för dem, det gör ju det. Det 
måste väl få göra det också, antar jag." 

Vid insjuknandet hade kvinnan ett kvalificerat halvtidsyrkesarbete. Fö
re det egentliga diagnosbeskedet hade hon blivit uppringd av en läkare som 
meddelade att de fynd som gjorts var "elakartade" och förutsatte operation. 
Redan då reagerade kvinnan våldsamt, men den stora chocken kom då hon in
formerades om sjukdomen i samband med inskrivningen på sjukhuset. 

"Sedan så skulle jag vilja fråga Dig. Hur kändes det när Du fick besked 
om sjukdomen?" 

"Ja, det var då jag tänkte skriva testamentet när jag blev inlagd. Och den 
underläkare då som informerade mig, ja om allt helt enkelt. Ja, om vilken 
lömsk sjukdom det här var och hur fort det kunde gå." 

"Men var det en underläkare som informerade Dig första gången då?" 

"Ja, det var en underläkare och sedan träffade jag honom knappt något mer. 
Sedan var det dr... och jag reagerade nog väldigt. Jag fick mig en tanke
ställare, det fick jag verkligen." 

"Mm, hm. Vem berättade Du det först för?" 
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Det gjorde hon för sin man och ger följande minnesbild av den händelsen: 
"Ja han försökte väl stötta mig och trösta mig, men hur han upplevde det, 
det vet jag faktiskt inte." 

"Hm, hm." 

I samband med telefonbeskedet kände hon rädsla för döden men chockades 
än mer vid inskrivningssamtalet med underläkaren. Hennes uppfattning av 
det är att hon då överinformerades på gränsen till grymhet och obetänksam
het. Samtalet med underläkaren dyker fortfarande upp i minnet då och då, 
vilket väcker känslan av dödshot. Kvinnan reagerade starkt på läkarens 
information om att sjukdomen var lömsk. 

Man 60 år. (28). Diagnos 1984. Besked per brev. 

"Vad var det som gjorde att Du kom hit, att Du ställde upp för det här 
samtalet?" 

"Ja, det är därför att jag har ... Jag har vissa saker som jag reagerade 
negativt på. Jag blev ju, kan man nästan säga, glad när jag fick brevet 
där och fick skriva." 

"I frågeformuläret?" 

"Ja och sedan då ställa upp på intervjun. Då kunde man ju liksom tala om 
lite mera vad jag tycker, vilket är svårt på formuläret. 

Beskedet om cancersjukdomen fick mannen per brev och var även vid den 
tidpunkten fullt yrkesverksam. Han hade varit föremål för långvariga ut
redningar vid sjukhuset och det vanliga förfaringssättet var att provsva
ren meddelades per brev. I ett kortfattat brev kom informationen: "Det var 
cancer i körteln". 

"Hur reagerade Du när Du fick besked om vilken sjukdom Du hade? Vad hade 
Du för sjukdom?" 

"Ja, det var cancer, prostatacancer. Det var ju väldigt vad jag reagerade 
då. Jag visste ju varken ut eller in för jag fick det per brev och jag var 
ju...." 

"Vad stod det i brevet?" 

"Ja, tyvärr visade det sig att det var cancer i prostatan." 

"Varför fick Du det per brev?" 

"Ja, nu säger läkaren, den som hade hand om mig den gången. Det var att man 
hade försökt få tag på mig per telefon men inte lyckats. När jag fick bre
vet, jag kunde, jag klarade det inte. Jag fick det på en torsdag och jag 
tänkte jag klarar inte av det här till måndag, alltså. Så jag ringde och 
försökte få tag på läkaren och fick efter många om och men just den läka
ren som skrev under och fick prata och det vart ju då betydligt lugnare." 

"Så att själva brevet..." 

"Ja det blev en chock. Jag vågar efter det nästan knappt, jag är nästan 
skakis varje gång jag får ett brev från sjukhuset." 

"Vem berättade Du det först för att Du hade cancer?" 

"Ja min hustru." 

"Hur reagerade hon?" 
"Ja, vi gick ju där av och an i lägenheten." 
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"Pratade Ni om det?" 

"Ja, naturligtvis. Ja, man visste ju inte då att i och för sig kan det va
ra. Ja, det är som en doktor sa till mig, om jag skall förklara det enkelt. 
Skall man ha cancer, så skall man ha det i prostatan - men det visste jag 
inte då." 

"Utan det var ordet cancer som..." 

"Javisst." 

Brevförsändelsen innehållande cancerbeskedet gav mannen en kraftig 
chock. En reaktion som inte är glömd vid samtalet hos mig ett år och sex 
månader efter diagnosbeskedet. Varje gång mannen efter det får ett brunt 
kuvert i brevlådan grips han av rädsla, minns och återupplever den gången 
brevet kom där det stod "det var cancer i körteln". 

Kvinna 47 år. (2). Diagnos 1984. Besked per telefon. 

"Vad var det som gjorde att Du ställde upp för det här samtalet?" 

"Jag ser det som viktigt. Jag tycker att den personal som handlade mitt 
ärende, det var lite mer eller mindre kaosfyllt. Sedan ifrågasatte jag 
den första operationsdagen. Jag tänkte bara nu skall jag passa på och 
tala om hur man upplever det här." 

Kvinnan, som är yrkesverksam på heltid, har ett kvalificerat och krä
vande arbete. Hon var i färd med att packa för en stundande semesterresa, 
då läkaren sent en kväll ringde. Jag ställer följande fråga: 

"Vad har Du för sjukdom?" 

"Jag hade ett carcinom stod det i journalen som jag läste på PAD." 

"Hur kändes det när Du fick beskedet?" 

Hon svarar inte direkt på min fråga, utan berättar först att hon själv 
var övertygad om att det var cancer. Eftersom hon efter mammografi och 
ultraljud fick besked om att det inte var det, skakade hon av sig de egna 
misstankarna och bestämde sig för att lita på det läkaren sagt. Det hon 
gick och väntade på var svaret från biopsin och det skulle komma efter 
midsommar. 

"Men på onsdagkväll före midsommar, då ringde han upp klockan åtta. Då ha
de jag liksom lagt allting bak på hyllan. Jag tar suturerna i morgon, så 
är det här klart och jag har semester sedan. Men då ringde han och sa, jag 
måste in omedelbums för det var så hemsk farlig cancer. Jag tappade mål
föret. Jag kunde inte säga någonting. Inte ett dugg sa jag, utan lämnade 
telefon ti 11 min man." 

"Hm, hm." 

Efter läkarens telefonmeddelande om cancer chockades hon svårt. Bekym
ren har sedan dess avlöst varandra. Vid samtalet hos mig, ett år och sex 
månader efter beskedet, gråter hon och mår fortfarande psykiskt mycket då
ligt. "Jag mår inte bra, jag mår inte bra" är hennes budskap till mig. 

Man 48 år. (48). Diagnos 1983. Besked på rond. 
Mannen anger som motiv för samtalet "jo, kan man ställa upp och det 

blir något av det så skall man väl göra det, tycker jag". 
Vid tidpunkten för sjukhusintagningen var mannen synnerligen yrkesaktiv 

och hade egentligen inte tid att vara borta från arbetet. Anledningen till 
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inskrivningen på sjukhuset var att han skulle utredas för sina besvär. I 
samband med avdelningsvistelsen fick han på en rond veta att han skulle 
opereras. Enligt mannen gick informationen till på följande sätt: "Kirur
gen här som, det var ronden en stor rond 8-10 man kanske gick runt. Ja 
han slet då upp, ja blottlade magen då och så snittade han till liksom 
med en penna. Det var här man skulle skära och så vidare. Det tar vi i mor
gon, så där med en klackspark. Ja, det tyckte jag blev någon sorts jäkla 
dråpslag." 

"Mm. " 

"Förmodligen fick jag ett långt ansikte för det såg jag i efterhand på he
la gänget hur de studerade mig och jag sa ju inte något. Sen blev jag fruk
tansvärt ilsken." 

"Mm, fick Du tala med någon?" 

"Jag begärde då att få tillbaks den där läkaren och han kom." 

"Men vad sa de, vad sa de för diagnos, de måste ju ha sagt någonting." 

"Ja, ja egentligen efteråt så sa dom cancer." 

"Mm, men inte innan." 

"Nej, det var, ja, det var en cysta och det är väl detsamma det då. Jag är 
ju inte hemma i det här snacket, men det är, det var utan tvekan, det skul
le bara, skulle bara väck." 

Vid samtalet hos mig mår mannen fysiskt och psykiskt bra men förmedlar 
ett markant missnöje över det sätt på vilket han fick sin diagnos. Han me
nar att det är svårt att glömma och minns sin sinnesstämning med följande 
ord: "Det hade jag inte tänkt mig, inte för ett ögonblick, så jag var nog 
det årets mest chockade person." 

Kvinna 61 år. (4). Diagnos 1984. Besked vid enskilt samtal. 

"Vad var det som gjorde att Du ville ha det här samtalet?" 

"Ja, jag tyckte att om jag kunde säga mer om hur det är när man blir sjuk. 
Om de kunde förstå att när man första gången ringer och talar om att man 
har en sådan där. Då tycker jag att man skall informera om vart man skall 
vända sig för att få prata med någon." 

Kvinnan var vid tidpunkten för insjuknandet hemmafru. Hon hade själv 
valt att sluta sitt yrkesarbete för att "hinna med andra saker i livet". 
I väntan på mammografi mådde hon psykiskt dåligt. Vid röntgentillfället 
fick hon även träffa kirurgen. Hon upplevde sig bli mycket väl omhänder
tagen vid mammografin och fick av röntgendoktorn beskedet: "'Det här måste 
åtgärdas, men Du skall ju upp på kirurgen', sa han med detsamma. Ja, och 
med det gick jag ju upp hit och tänkte inte någonting. Jag tänkte ingen
ting utan när jag kom upp kom en sköterska och ropade in mig då. Det var 
ju en chock igen då, som jag fick." 

"Jaha." 

"För att ja sedan, jag blev så chockad. Jag kunde inte säga någonting, jag 
frågade ingenting heller, för att han kände något här. Måste jag vänta 
hemskt länge, sa jag. Skall jag svara nu hur han sa då?" 

"Ja, det tycker jag Du skall göra." 

"Har Du haft den i tio år kan Du väl vänta i 14 dagar." 
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"Oj, oj, oj." 

"Ja, då tänkte jag är det sä här att bli sjuk. Så jag sa ingenting, utan 
ja, sa han: 'Vi skall ta ett cellprov' och det tog han. Då sa sköterskan, 
då frågade hon mig: 'Vad sa han?' Jag talade om för henne vad han sa och 
då sa hon till mig: 'Har Du inte hört någonting i nästa vecka så lova att 
Du ringer mig'. Jag vet inte vem sköterskan var då och det vet jag inte än. 
Jag sa inte någonting. Jag bara tog, glömde mina papper och allting. Jag 
gick bara och jag vet inte hur jag kom hem. Och sedan sa jag, jag går in
te in och opereras. Jag dör hellre." 

"Det sa Du?" 

"Ja." 

"Hur var det då Du fick Din diagnos?" 

"Det var inte bra, det gick för snabbt eftersom de sa: 'Det var allvar
ligare än vi trodde', eftersom det hade gått i lungorna." 

"Det hade gjort det." 

"Ja, ja." 

Kvinnan skildrar att hon helt blockerades vid diagnostillfället. Hon 
fick inte någon kontakt med doktorn och uppger att hon inte heller nu, ett 
år och nio månader efteråt, kan komma ihåg hur hon kom hem. Diganosen läm
nades vid enskilt samtal. Borde inte läkaren uppfattat hennes chocktill
stånd och stumhet? 

Kvinna 62 år. (9). Diagnos 1984. Enskilt samtal. 

"Vad var det som gjorde att Du ställde upp för det här samtalet?" 

"Ja jag tyckte väl att det var något som jag inte fick fram när jag sva
rade på formuläret. Det var kanske mer som jag ville ha sagt men inte kun
de uttrycka." 

Vid tillfället för cancerbeskedet var kvinnan sjukskriven och hade dess
förinnan väntat en mycket lång tid på mammografin. Kvinnan var i psykiskt 
dåligt skick vid informationen om cancersjukdomen. Orsaken till det var 
bland annat att hon själv var inställd på och övertygad om att hon hade 
bröstcancer. 

"Det var Du inställd på." 

"Ja, det var jag inställd på, men jag hade ju hoppet ändå, så länge de in
te sagt det. Och sedan när jag kom hit sa doktorn direkt: 'Vad tror Du?' 
Jag tror att det är cancer. 'Ja, det tror jag också', sa han." 

"När Du väl sen fick beskedet. Hur blev det då?" 

Jag får inte direkt svar på min fråga utan kvinnan berättar först att 
hon ganska snart efter mammografin opererades och att hon sedan strålbe-
handlats. Jag försöker komma tillbaka till tidpunkten för beskedet på föl
jande sätt: 

"Jag skall gå tillbaks lite grann. Kommer Du ihåg hur det kändes när dok
torn frågade Dig om vad Du trodde att det var och Du hade uttalat ordet 
bröstcancer? Kommer Du ihåg?" 

"Ja, jag försvann. Jag försvann för ett kort ögonblick" (lång tystnad). 

"Kommer Du ihåg om Du tänkte något?" 
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"Jag tyckte han var hård. Jag tyckte han var grym." 

"Grym, för att han frågade sä." 

"För att han sa det där ordet cancer." 

"Hm." 

"Trots att jag var så inställd på vad det var, så var det själva domen." 

"Hm. Hade cancer varit avskräckande för Dig, ordet cancer?" 

"Förlåt!" 

"Jag menar ordet cancer." 

"Ja, själva ordet cancer hade varit det. Alltid hade. jag tyckt det. Jag 
tyckte då att det liksom inte fanns någon återvändo." 

"Nu måste Du förklara. Vad menar Du då Du säger att det inte fanns någon 
återvändo?" 

"Nej, jag menar man har ju alltid tyckt så här. En människa, som blir 
drabbad av cancer, där finns det ingen återvändo, förr eller senare dukar 
dom under." 

"Hm. Efter det Du hade fått besked av doktorn. Vad gjorde Du? Kommer Du 
ihåg det?" 

"Jag gick härifrån. Maken satt där ute och väntade på mig och jag tänkte, 
jag skall ingenting säga förrän jag kommer hem. Jag satte mig i bilen och 
då gick det inte längre." 

Under vårt samtal berättar kvinnan gråtande om hur det var efter be
söket hos läkaren, då hennes misstankar om cancer bekräftades. 

"Då sade Du det till mannen." 

"Ja då talade jag om det för honom och han blev lika ledsen som jag." 

"Kunde Ni prata om det hemma då?" 

"Vi grät i två timmar." 

"Hm, hm. Det var en fin reaktion. Det var en ren sorgereaktion och på sikt 
tror jag att en direkt reaktion underlättar." 

"Vi grät bägge två i två timmar och jag tror jag grät ut mycket av sorgen 
då. Sedan gick min man ut och då skrek jag rätt ut min förtvivlan." 

"Ensammen?" 

"Ja." 

"Du mådde fruktansvärt dåligt då." 

"(Gråter). Ja verkligen." 

Trots sin övertygelse om att hon hade cancer, blev kvinnan mycket tagen 
av det definitiva cancerbeskedet. Hon tror inte att läkaren uppfattade 
hennes psykiska blockering trots att hon, efter hans bekräftelse, inte kom 
sig för att fråga någonting. 

Man 72 år. (25). Diagnos 1982. Besked per telefon. 
Mannen motiverar sitt val av att vilja samtala med att: "... jag tyckte 

frågeformuläret var bra och jag ville gärna fortsätta att prata om sjukhus
vården . " 
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Han är pensionerad men har i alla år därefter haft vissa konsultuppdrag. 
Mannen hade haft långvariga bukbesvär. Så småningom fick han per telefon 
beskedet om cancersjukdomen. Buksmärtorna hade gjort att han även påver
kats psykiskt, i synnerhet vad gäller humöret. Han informerades om sin 
cancersjukdom genom ett telefonmeddelande. 

"Kan Du berätta hur det kändes när Du fick besked om vilken sjukdom Du 
hade?" 

"Det var inte bra. En läkare ringde hem och sa att det var tumör. Han sa 
inte cancer. Då jag fick veta det så tänkte jag att det nog var slut på 
1 i vet för min del." 

"Vad minns Du som Din första tanke, reaktion efter beskedet?" 

"Att det nog var slut på livet. Det kändes inte bra. När jag fick beskedet 
blev jag misstämd och det var ännu värre för min hustru. Min nedstämdhet 
eller kanske jag kan säga depression varade ända till dess jag blev opere
rad. " 

Mannen fortsätter med att tala om den information han fick per telefon 
och säger: 

"Det är absolut inte bra. Den som ringde sa inte cancer utan tumör. Jag 
hade heller inga speciella förestäl1 ningar sedan tidigare om cancer men 
tyckte att jag nästan blev chockad av beskedet i telefon. Jag tycker det 
är högst olämpligt att någon ringer hem till en människa och talar om att 
du har en tumör och att du skall läggas in. Jag tycker också att det vore 
mycket viktigt om jag hade fått information om vissa saker, men det var 
väldigt mycket som jag fick gissa mig till." 

"När tycker Du att patienten första gången skall få information?" 

"Jag tycker man skall få information om sjukdomen eller misstankar så fort 
det någonsin är möjligt, men det skall absolut inte ske per telefon. Det är 
lika viktigt att någon pratar med familjen. I mitt fall har jag ju bara 
hustrun, men hon tog det otroligt hårt. Det är tur att vi alltid kunnat 
prata med varandra och det underlättade mycket för oss båda. Det är vik
tigt att man inte bara tittar på sjukdomen utan att man också försöker ta 
reda på hur man känner sig inombords. För det är inget vidare trevligt att 
få besked om att man har cancer. Och många gånger den första tiden så flög 
tankar om att jag skulle dö in i mitt huvud." 

Mannen ger en nyanserad beskrivning av den chockartade upplevelsen som 
cancerbeskedet innebar, men betonar att hustrun vid det tillfället mådde 
ännu sämre. Han är starkt kritisk till telefonmeddelandet om cancern. En 
tid efter denna händelse bedövade han sin psykiska smärta genom att äta 
lugnande medel. 

Kvinna 61 år. (7). Diagnosbesked 1984. Besked per telefon. 

"Vad var det som gjorde att Du kryssade för det här med att Du ville ha 
samtal?" 

"Ja, det var för att hjälpa alla patienter som ligger inne, skulle jag tro." 

Kvinnan var fullt yrkesverksam när hon fick veta att det var cancer. Ar
betet uppger hon som trivsamt, men också påfrestande, ett arbete som hon 
efter sjukdomen för övrigt aldrig återvände till. Efter en lång egen för
dröjning bestämde hon sig för att det nog var dags att konsultera läkare 
eftersom bröstet blev allt knöligare. Hon gick till distriktsläkaren, som 
remitterade henne vidare till sjukhuset för mammografi. Efter den sist
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nämnda undersökningen åkte hon hem för att invänta resultatet. En kväll 
fick hon ett telefonsamtal från en läkare på sjukhuset. 

"När Du fick besked om vilken sjukdom Du hade hur kändes det?" 

"Ja det var en läkare som ringde på en kväll och på ett eller annat sätt 
måste man ju få beskedet." 

"Mm." 

"Och det var väl bra, men han hade först frågat om han kunde nå mig på 
arbetet." 

"Ja." 

"Men som tur var nådde han mig inte på arbetet för det hade inte varit 
lyckligt." 

"Nej, det förstår jag." 

"Att gå tillbaks till arbetet efter ett sådant samtal." 

"Nej." 

"Men han ringde då på kvällen och sedan kom de ju etappvis, så att de sa 
att först skall vi ta en bit. Vi tar aldrig hela bröstet först utan vi tar 
en bit. För det kan vara fel med det här provet." 

"Ja." 

"Så man hade liksom en glimt av hopp." 

"Hela tiden." 

"Hela tiden. Jag tror inte man hade orkat med om de sagt nu tar vi hela 
bröstet och sedan får Du strålning." 

"Mm." 

"Det tror jag inte jag hade pallat med så bra, utan det var väldigt bra 
att det kom etappvis och att man fick information om det man begärde och 
inte mer." 

"Mm. Det här telefonsamtalet Du fick, vad sa han och hur blev det för Dig 
då när Du fick beskedet per telefon?" 

"Ja, de uttryckte sig så här, att det visade sig vara tumörceller och det 
skall Du få tid för. Jaha, tänkte jag, det var väl bra det då. Så jag för
stod inte riktigt att det där de sa tumörceller, att det var cancer." 

"När förstod Du att det var cancer?" 

"Ja, först så fatta man nog inte innebörden. Det kom som undan för undan. 
Ja, jag frågade en annan läkare. Vad menar de med tumörceller? 'Ja det är 
cancer1, sa han." 

"Mm. " 

"Sedan när jag opererades, då de tagit hela bröstet, så fick jag en infor
mation för mycket och det klarade jag inte av." 

"Nej hur blev det?" 

"För att när det då var klart med provet, så var det spritt till lymfkört-
1arna." 

"Ja." 

"Och jag skulle på strålning. Det var liksom nog med det. Oj, tänkte jag, 
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lymfkörtlarna, strålning i Umeå. Jag liksom orkade inte med mer än det. 
Så säger han ovanpå alltihop 'och det visar sig, att har man fått det i 
ena bröstet, så får man det i det andra'. Den informationen hade jag inte 
begärt." 

"Nej." 

"Och sedan när jag började fråga andra läkare så säger de att det är inte 
sant, det är inte så. Det var inte riktigt och de tyckte det var olämpligt 
sagt också. Jag grät ju mera än normalt." 

"Ja och vem berättade Du det först för när Du själv hade fått beskedet?" 

"Ja, det var ju min man som var hemma förstås. Vi blev ju chockade hela 
fami 1jen." 

Kvinnan beskriver hur hon i början steg för steg tog till sig innebör
den av informationen. Hon "klappade" igenom ordentligt när hon förstod 
vidden av cancerns spridning. Vid samtalet hos mig mår hon psykiskt dåligt. 
Hon har försökt bearbeta sorgen över cancersjukdomen, som vilken annan 
sorgereaktion som helst, men har inte klarat av det helt. Hon uttrycker att 
hon fortfarande efter ett år befinner sig i ett sorg- och ångesttillstånd. 

Kvinna 49 år. (52). Diagnos 1983. Besked vid enskilt samtal. 

"Vad var det som gjorde att Du ställde upp för det här samtalet?" 

"Lite besvikelse faktiskt." 

Vid sjukdomsdebuten var kvinnan hemarbetande. En tillvaro som hon är 
nöjd med. I samband med specialistundersökningen fick hon veta att opera
tionen kunde äga rum redan två dagar därefter. 

"Kan Du berätta för mig hur det kändes då när Du fick besked om sjukdomen?" 

"Bedövad helt enkelt. Jag tror att jag fullkomligt, ja jag vet inte, helt 
enkelt, ja tomt. Jag kunde inte fatta det helt enkelt." 

"Vad fick Du för besked?" 

"Att det var elakartat. Det var ju första chocken det, och på fredagen då 
jag skulle läggas in, då det tog hela dagen. Först klockan fem kom doktorn 
och skrev in mig. Då kom det här beskedet och då var det alldeles tomt. 
Jag fick åka hem över helgen i alla fall och jag var tvungen att börja fas
ta och det var kanske bra att det gick så fort som det gjorde. För om man 
hade gått och gruvat sig då, hade det kanske varit värre." 

"Vem var det som Du berättade det här först för?" 

""Ja, det är klart det gjorde jag nog hemma. Jag ringde ju hem men jag sa 
ingenting i telefon, utan när han kom och hämtade mig så, så talade jag 
om det förstås." 

"Och hur reagerade han, Din man?" 

"Det var hemskt." 

"Kunde Ni prata om det Du och maken?" 

"Jodå, fantastiskt bra." 

"Ja. Kunde Du prata med läkaren som gav Dig beskedet, om just hur Du kände 
Dig?" 

"Jag var alldeles bedövad så jag tror inte att jag gjorde det. Men han var 
fantastiskt bra. Det var (nämner läkarens namn)." 
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"Och han var bra?" 

"Fantastiskt bra." 

"Men det var för att det blev en låsning hos Dig som Du inte kunde prata." 

"Nej, det gick inte." 

Kvinnan gråter under tiden som hon berättar om tillfället för diagnosbe
skedet. Jag frågar henne: 

"Har det varit svårt att prata om det här, jag menar tidigare?" 

"Nej, inte alls. Inte meningen att det skulle bli så här." 

Vid vårt samtal mår hon fortfarande dåligt. Det är tydligt att det väc
ker gamla obearbetade känslor hos henne. Hon trodde att hon på egen hand 
och med hjälp av vänner hade bearbetat den sorg hon kände i samband med 
cancerbeskedet, men förstår nu att hon haft svårt att förstå och accepte
ra att hon fick cancer. Som många andra trodde hon att "andra får cancer 
men inte jag. Jag kunde i min vildaste fantasi inte tänka mig att det skul
le vara något så allvarligt." 

Kvinnan är nöjd över det sätt på vilket hon informerades, men säger sig 
ha behövt få tala mer omkring det hon kände och fortfarande känner av oro 
och olustkänslor. 

Kvinna 41 år. (50). Diagnos 1982. Besked per telefon. 

"Jag vill börja med och fråga varför Du ställde upp på det här personliga 
samtalet?" 

"Ja, jag tycker att jag vid några tillfällen blivit konstigt behandlad, in
te konstigt. Jag kan liksom förstå varför, att det är olika händelser som 
har gjort det. Men jag tycker att jag har drabbats personligen utav kanske 
helt onödiga anledningar, som jag fått reda ut själv. Därför tog jag den 
här möjligheten också för att få höra. För det är ju lite svårt att fram
föra det där kanske. Det kan uppfattas negativt och det är ju inte det ne
gativa man vill. För i stort sett har det varit bra när man tänker på hela 
biten. Men det är sådana här onödiga saker och jag är rädd att skulle jag 
ta upp det så skulle det uppfattas som kritik. OK det är viktigt." 

Kvinnan har ett ansvarsfullt och krävande heltidsarbete och var vid tid
punkten för cancerbeskedet sjukskriven. En fredageftermiddag informerades 
hon per telefon om cancersjukdomen. En kort tid dessförinnan hade hon varit 
inlagd på sjukhuset för en operation, som hon ännu inte återhämtat sig i-
från. 

"Vad hade Du för sjukdom?" 

"Jag hade struma, så det var ju ganska odramatiskt från början, men då jag 
fick tid för operation första gången visste jag väldigt lite vad struma var. 

"Ja." 

"Men jag fick ju ett direkt namn på sjukdomen, så det var ju bara attogå 
hem och läsa om den där operationen. Det gick ju väldigt bra och jag åkte 
hem och var sjukskriven, men sedan hade jag fått tid för ett återbesök och 
där hade det blivit ett missförstånd. Jag hade fått en lapp med återbesöks
tid och läkaren hade en annan besökstid. Sedan någon dag eller några dagar 
innan jag skulle på besökstiden så ringde läkaren hem och sa att jag ha
de cancer och var tvungen att komma in för operation en gång till. Jag tror 
inte jag fatta ett dugg och han sa säkert en massa, att det inte var far
ligt och ... Men jag kände att jag vart totalt blockerad." 
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"Per telefon alltså." 

"Ja, per telefon och till en helg för jag kommer så väl ihåg, för att vi 
skulle äta. Vi, ingen av oss, varken min man eller jag kunde det utan vi 
satte undan maten bara - alltså reaktionen. Antagligen så fattade jag väl 
inte mycket av vad han sa och samtidigt så skulle jag bestämma tid också 
när jag ville komma. Jag fick komma så fort jag ville men jag visste ju, 
bara ordet cancer så hoppade man högt." 

Kvinnan valde att låta operationen anstå i fem månader. Under den tiden 
gick hon och funderade på hur allvarlig hennes cancersjukdom kunde vara. 
Hon kontaktade aldrig sjukhuset utan försökte dämpa sin ångest, huvudsak
ligen genom att tala med vänner. Några gånger under samtalet nämner kvin
nan att hon inte glömt telefonsamtalet, som gav henne besked orr att hon 
hade en cancerdjukdom. Hon jämför sin fysiska smärta i samband med sjuk
domen och telefonsamtalet. Den fysiska smärtan är glömd medan däremot -
"Just det här telefonsamtalet hem det sitter kvar alltså som en onödig.." 
Hon upplevde inte något stöd från mannen, därför att han var lika skärrad 
som hon. Enligt kvinnan borde läkaren kallat in dem båda, "det tycker jag 
är ett samtal som skall initieras av läkaren, till exempel att han ringer 
och vill att man skall komma, istället för att ringa och tala om att man 
har det och det, och att man kan komma bägge två". 

"Hm." 

"För att som stöd, för att ingen av oss visste ju någonting, utan den ena 
målade väl upp det värre än den andra, skulle jag tro." 

"Kommer Du ihåg om Du tänkte på något alldeles speciellt när Du hörde or
det cancer?" 

"Ja, det gjorde jag och jag trodde nog att jag skulle dö ibland." 

"Det trodde Du." 

"Ja, det trodde jag." 

"Din man då pratade han om cancer på det sättet?" 

"Nej, inte till mig i alla fall, men jag vet inte. Jag tror att han är gan
ska hysterisk när det gäller sjukdomar, så att han skulle kanske ta det än
nu mer och dramatisera det. Så det är möjligt att han har pratat med någon 
annan och inte med mig." 

Man 65 år, akut insjuknad. (26). Diagnos 1985. Besked vid en rond. 

"Vad var det som gjorde att Du kom till det här personliga samtalet?" 

"Ja, jag fick ett sådant där frågeformulär först och där stod det ju då 
en massa frågor och sedan så skickade jag ju in det där förstås och sedan 
blev jag ju uppringd." 

"Ja det stämmer." 

Plötsligt en morgon kände mannen att krafterna tagit slut, och han åkte 
då till hälsocentralen, som direkt remitterade honom vidare till sjukhuset. 

"Det gick ju liksom inte att bli sjuk, utan det var bara att kliva upp hur 
dålig man än kände sig." 

Mannen har i hela sitt liv arbetat hårt och förklarar att han därför in
te haft tid att tänka på sig själv och inte heller misstänkt att de symp
tom, som han en tid besvärats av skulle vara av allvarligare art. 
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"Vad har Du för sjukdom?" 

"Ja, jag hade en tumör i magen, så att de opererade ju då." 

"Hur kändes det när Du fick veta det?" 

"Ja det var ju inte så roligt förstås. Det kändes ju lite. Man tyckte att 
det var lite - man tyckte ju att det var början till slutet då." 

"Kunde Du prata med någon om det då?" 

"Ja det, ja det gjorde man väl. Jag pratade med en kurator här uppe, här 
på lasarettet, men hemma där pratade man ju aldrig." 

"Hm." 

Mannen har ett stort uppdämt behov av att få tala om sin sjukdom och 
framförallt om det som hände efter ingreppet. Han mår fortfarande psykiskt 
dåligt och har stora sömnproblem. Tankarna och oron om fortsättningen på 
sjukdomen kommer oftast på nätterna. 

Som framgår av ovanstående patientexempel har besked ibland lämnats per 
brev (två patienter) eller på rond (tre patienter), men ännu oftare per 
telefon (elva patienter). Endast tio patienter i denna grupp har fått vet
skap om cancersjukdomen genom ett personligt sammanträffande med informe
rande läkare. Endast i ett fall (52) är patienten tillfreds med läkarens 
sätt att hantera uppgiften att berätta om sjukdomen - den dominerande be
skrivningen är ett uttalat missnöje med den professionellt ansvarige. De 
flesta patienter i denna grupp har blockerats och förstummats vid läkarens 
besked om cancer, så även när ordet cancer inte klart utsagts. De minnes
bilder som patienterna i efterhand ger från detta tillfälle är talande 
och manar till eftertanke. De ter sig ibland som föreställningar, som bli
vit till ett "virrvarr". Innehållet i exemplen varierar. Sålunda berättar 
en patient, att hon efter informationen om cancer lämnade kvar allt hon 
hade i sina händer i undersökningsrummet. En annan kvinna kan inte komma 
ihåg hur hon överhuvudtaget tog sig hem från sjukhuset. En tredje säger 
att hon direkt efter det hon fått besked om cancersjukdomen gått ut på stan 
och köpt en blomma. Hon vet än idag inte riktigt vad hon skulle med blom
man till. Några patienter säger sig ha trampat av och an och drabbats av 
handlingsförlamning. En av patienterna beskriver hur hon vid hemkomsten 
skrek ut sin förtvivlan. 

Gemensamt för många patienter i gruppen "stark reaktion" är att de den 
första tiden efter beskedet känt sig dödsdömda. En kvinna berättar att hon 
efter läkarens besked inte orkade längre än till centralhallen, där hon 
brast ut i häftig gråt. En sjukhusvärdinna uppmärksammade kvinnan, tog hand 
om och gav sig tid att lyssna på henne. Denna händelse har etsat sig fast 
i kvinnans minne som en mycket positiv upplevelse från sjukhusvärlden. 

Jag har framhållit det personliga mötet och samtalet som det enda god
tagbara sättet att informera om cancersjukdomar. Vad är det då för tänkba
ra skäl till att inte ens de som fått cancerdiagnosen i "enrum" med doktorn 
är nöjda? En betydelsefull orsak till missnöjet, och som synes vara ett 
slående mönster i övervägande antalet diagnosgivningsti1Ifällen, är att pa
tienten inte getts möjlighet att tala. Jag vill benämna fenomenet för "dok-
torssyndromet" av den anledningen att det tycks finnas någon form av tvångs-
mässig överaktivitet hos läkaren att alltid vara den som måste tala och 
helst också "ge" patienten något. Det kan bero på att läkaren har behov av 
att, för att klara sin yrkesroll och status, dominera mötet och avstår där
för från att låta patienten tala och således även från att lyssna på denne. 
Jag tror emellertid inte, att vi som sjukvårdspersonal skall förvänta oss 
att patienten i sitt förskräckta och förtvivlade tillstånd spontant ställer 
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frågor om till exempel ett nyss lämnat meddelande om cancer. Vad jag menar, 
är att behandlaren vid ett sådant tillfälle måste initiera en dialog ge
nom vilken denne kan få respons, men även möjlighet att pejla patientens 
sinnesstämning. Detta förhållningssätt skulle också kunna vara en hjälp 
vid bedömning av adekvata behandlingsåtgärder, till exempel samtal för 
bearbetning. 

En "stark reaktion" behöver ingalunda betyda att den visas med yttre, 
lätt iakttagbara tecken. Eftersom de flesta i gruppen "stark reaktion" 
fått sina diagnoser på annat sätt än i form av "ansikte mot ansikte be
sked" har läkaren heller inte haft någon möjlighet att se patientens 
reaktion - eller den så viktiga icke-reaktionen. Patienterna har heller 
inte alltid mött den informerande läkaren och detta försvårade naturligt
vis eller rent av omöjliggjorde en dialog. Mitt resonemang om vikten av 
en adekvat information går naturligtvis inte ut på, att jag tror, att man 
kan "informera bort" cancerbeskedets ångestskapande effekter. Den "adekva
ta" informationen är emellertid en viktig länk mellan patientens två livs
tillstånd: det som existerar före beskedet och det som gäller tillvaron 
med vetskapen "jag har cancer". Att skapa en brygga vid denna svåra över
gång mellan patientens "två liv" är den psykosociala uppgiften för den lä
kare som skall ge besked om sjukdomen. 

Var alla patienter i gruppen "stark reaktion" helt oförberedda på cancer
diagnosen? Nej, det var de inte. För någon kom beskedet om cancern helt 
överraskande, medan andra hade en stark föraning om vad som komma skulle. 

I denna grupp finns många kvinnor med bröstcancer. En knöl i bröstet 
väcker lätt misstanke om cancer, eftersom den är påtaglig. Det kan vara en 
av förklaringarna till att kvinnorna snabbt tagit till sig cancerdiagnosen. 
Dessutom omskrives bröstcancer ofta i massmedia, vilket kan ha haft en pe
dagogisk/psykologisk effekt så till vida att upptäckten av knölen igång
satt en föregripande bearbetning och en början till accepterande. 

Psykiskt påfrestande händelser före insjuknande i cancersjukdom 

Patienterna tillfrågades om de, åren närmast innan det sjukdomen bröt ut, 
hade varit med om någon traumatisk händelse, som upplevts som psykiskt på
frestande. Min tanke bakom frågan var att försöka få svar på om patienter
na själva ansåg att det kunde föreligga samband mellan den psykiska reak
tionen vid cancerbeskedet och eventuella i tid näraliggande obearbetade 
kr isreaktioner. 

Tretton av patienterna i gruppen "stark reaktion" säger sig ha varit med 
om något personligt omvälvande som gripit dem djupt, och som de psykiskt 
mått dåligt av. Exempel på svåra situationer som angavs var separationer 
(skilsmässa, nära anhörigs död), svårt sjuk anhörig och förluster av annat 
slag. Patienterna såg inte i första hand samband mellan i tid näraliggande 
trauman och styrkan på reaktionen vid cancerbeskedet. Däremot kände många 
igen sitt sätt att reagera på sorgliga händelser. Några patienter miss
tänker att den psykiskt påfrestande händelsen kan ha varit en delorsak till 
utlösningen av cancersjukdomen. 

Diagnoserna för patienterna i ovanstående grupp är: 
14 bröstcancer 
6 magcancer 
2 sköldkörtelcancer 
1 hudcancer 
1 njurcancer 
2 prostatacancer. 

Åldersmässigt tillhör patienterna i gruppen "stark reaktion" de yngsta. 
Medelåldern är 56 år. 
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Mindre stark reaktion 

"'Det där var förargligt', sa han. 'Ja,' sa han, 'Du har en tumör på tjock
tarmen.' Det var det jag visste, sa jag, det är cancer. 'Nejdå', sa han, 
'det kan vara godartat!"' (14). 

Till gruppen "mindre stark reaktion" har förts elva patienter, (sex 
kvinnor och fem män). De beskriver inte med ord en chockreaktion som är 
lika tydlig som den för gruppen "stark reaktion". Däremot berättar de om 
blandade reaktioner som sorg, ångest eller någon form av avvikelse från 
sitt vanliga beteende. De flesta säger att "tillståndet" varat ganska kort 
tid, och att de därefter kunnat acceptera beskedet om cancern. Några pati
enter tror inte att de direkt förstod vad det var fråga om, utan reaktio
nen kom en tid efter beskedet, så kallad fördröjd reaktion. Däremot beskri
ver många att de själva relativt väl kunnat hantera läkarens besked om tu
mör eller cancer. Någon misstänker att det fanns mer att tala om vad gäl
ler sjukdomen, men att läkaren begränsat informationen med hänsyn till pa
tienten. 

Man 82 år. (30). Diagnos 1984. Besked vid enskilt samtal. 
Mannen kommer till samtalet därför att "om sjukhuset kallar och vill 

prata med honom" ställer han gärna upp och tillägger att han också för sin 
egen del behöver samtal. Som framgår av åldern har mannen varit pensione
rad en lång tid och är nöjd med den tillvaron. Däremot har han inte alltid 
varit tillfreds med sitt yrkesval. Han har, långt före det att cancersjuk
domen bröt ut, varit föremål för sjukhusvård i olika perioder. 

Innan jag kommer in på frågan om vilken sjukdom han har, berättar man
nen spontant att han opererats för cancer. 

"Vad minns Du som Din första tanke, reaktion efter beskedet?" 

"Bra att inte veta alltför mycket, även om jag kände oro." 

Han framför en del funderingar om att det kanske egentligen är bra att 
inte veta alltför mycket. Mannen tror att läkaren med sin kunskap bedömer 
vad han vill tala om med tanke på patientens reaktion: "Det är ingen fara, 
den har man stoppat genom operationen." 

Mannen funderar inte så mycket på sin cancersjukdom, men väl på sina 
magbesvär som är mycket centrala under samtalet. Han känner ovisshet. Vill 
gärna veta vad han har för sjukdom, men anser sig inte ha rätt till det om 
läkaren inte frivilligt meddelar honom den. Mannen har sömnproblem och 
drömmer mardrömmar. När han vaknar gläds han åt att drömmarna inte över
ensstämmer med verkligheten. 

Man 59 år. (11). Diagnos 1984. Besked vid enskilt samtal. 
Mannen kommer till samtalet därför att "ja, jag tyckte att jag hade tid 

och om det kunde vara till någon nytta", men han har inga speciella för
väntningar inför det. Hans åsikt är att företagsläkaren åsamkat en avse
värd fördröjning genom att negligera besvären. Så småningom kom beskedet 
om att det skulle bli en operation, men även den drog ut på tiden. Efter 
ingreppet tilltog besvären varefter han ånyo gjorde ett besök hos tjänste
läkaren och fick, efter ytterligare en tids väntan, veta att det var cancer: 

"Hur var det eller hur kändes det när Du fick besked om Din sjukdom?" 

"Ja, jag vet inte vad jag skall säga. Det var väl, man deppa väl kanske 
någon halvtimma, men sedan var det full fart igen. Jag har varit lyckligt 
lottad så ti livida. Jag har accepterat och det har suttit i även den här 
tiden. " 
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"Men först så reagerade Du?" 

"Ja, det är klart det gör man väl men jag vet inte - jag har liksom accep
terat det." 

Mannen tar sedan upp alla förekommande fördröjningar från sjukvårdens 
sida och tycker att det varit en hel del krångel innan utredningen avslu
tades och operationen kunde utföras. 

"Och februari då var jag väl lite förvånad. Då var de tvungna och söva 
mig och gå in och skära upp. Men dom skickade hem mig samma eftermiddag 
i alla fall. Det tyckte jag var lite märkligt. Sedan gick det till mars, 
då rev jag i väldigt ordentligt. Jag gick till tjänsteläkaren och han tog 
några prover och skickade in. Då fick jag det här beskedet, han sa det 
var cancer." 

"Hur var det att få beskedet vid den tidpunkten?" 

"Ja, det är som jag sa, det var, jag deppa en liten stund och sedan var 
det ful 1 fart i gen. " 

"Hm." 

Varpå mannen tillägger: "Nu är det så många som har det, så det är ju ing
enting märkvärdigt i sig." 

Han har ett stort stöd i sin hustru och berättar att hon var den som 
först visste om sjukdomen. Läkaren hade ringt hem och hustrun tog emot 
cancerbeskedet. Däremot talade hon inte om det för mannen utan det blev lä
karens sak att göra det. 

"Har Du pratat mycket med Din fru?" 

"Ja det har jag gjort." 

"Ja. Vad har hon för inställning till cancer och hur tog hon det?" 

"Ja, hon hade kanske mera problem än jag, men nu så anser hon att det är 
förbi. " 

Mannen har, cirka ett år efter operationen, utvecklat en fobi, för vil
ken han behandlas med lugnande tabletter. 

Kvinna 53 år. (45). Diagnos 1985. Får förhandsbesked vid enskilt samtal 
och det definitiva cancerbeskedet genom ett telefonsamtal. 

Kvinnan anger inget speciellt skäl för samtalet. Hon var vid tidpunk
ten för insjuknandet yrkesarbetande och sökte läkare för en förkylning. I 
förbifarten tog hon då upp den knöl hon känt i bröstet. Hennes uppfatt
ning är att hon ditintills haft den i en och en halv månad och hon säger: 

"... och jag hade väl inte farit till någon läkare heller om inte det va-
rig att jag blev förkyld. Då passa jag på och fråga om den där och då blev 
det färdigt." 

"På en gång." 

"Ja, så att då gick det fort och han tala ju om direkt läkaren och det tyc
ker jag är bra." 

"Hm." 

"Man skall inte undanhålla hur hemskt det än är." 

"Fick Du besked då när Du var där, fastän de inte hade fått svaren?" 

"Ja, de sa att det med stor sannolikhet var det. Men rätta beskedet skulle 
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jag få veckan efteråt." 

"Vad tänkte Du när Du fick höra?" 

"Ja, man hoppas ju i det längsta ändå inte, men det tog inte lång tid in
nan jag hade accepterat det. Men däremot tyckte jag det var svårt att ta
la om det för anhöriga." 

"Jaha." 

"Det gjorde jag inte förrän efter påsk. Ja, jag tyckte påskhelgen skulle 
inte förstöras.11 

"Men de frågade inte heller Dig när Du kom hem?" 

"Ja, men jag låtsas inte om." 

"För de visste väl att Du hade varit på undersökning?" 

"Ja, men det var ju då i samband med den här infektionen så att de tog väl 
det för det." 

"Så de visste inte riktigt vad Du hade varit inne och gjort heller?" 

"Nej, men då när de ringde från lasarettet och tala om, då måste jag ju. 
Det är klart det blev en chock för dem. Ja, men det var väl det man har 
varit mest, det har tagit värre på mig också om jag hade måst tagit hela 
bröstet." 

Hon talade vid ett senare tillfälle med familjen om sin cancersjukdom: 

"Ja, det är klart de säger inget, de är väl rädd att göra mig ängslig." 

"Ni har inte pratat så mycket om det här hemma?" 

"Jodå." 

"Ni har det." 

"Ja, men det är ju det att man har haft den inställningen, det har ju även 
jag haft att har man fått cancer är det bara en. Men nu har man ju sett 
att det finns bot." 

"Tror Du att Dina anhöriga skulle haft behov att prata med någon om oron 
om de haft möjlighet till det?" 

"Nej, jag tror inte, om det inte blir någon fortsättning på det. För de är 
ju inställda på att det här är ett avslutat kapitel." 

Kvinnan säger sig snabbt ha accepterat cancersjukdomen, då hon tror att 
den är av lindrig art. Hon höll sjukdomen hemlig en tid eftersom hon ville 
skona familjens tillvaro. Trots kvinnans uppfattning om sin sjukdoms lind
riga karaktär förmedlar hon en recidivrädsla. 

Kvinna 45 år. (20). Diagnos 1982. Besked vid enskilt samtal. 
Hennes deltagande i undersökningen är föga reflekterat: "... att kanske 

den som har skickat ut det, som Gunnel nu, att hon vill prata med mig, med 
oss alltså." 

Innan kvinnan fick den professionella cancerdiagnosen hade hon under 
en lång tid haft besvär, psykiska såväl som fysiska. Hon misstänkte själv 
starkt att hon hade cancer och nätterna var därför ångestfyllda. 

"Kan Du berätta för mig hur det kändes när Du fick besked om att Du hade 
cancer?" 

"Ja, jag anade väl att, när de tog proverna. För jag hörde läkaren sa att 
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det var en körtel, eller tumör, sa han väl rättare sagt. Då fick jag väl, 
då vart jag nästan som lite uppskärrad. När jag fick det rätta beskedet, 
som de hade skickat, då är det klart att jag fundera väl en stund. Sedan 
frågade jag efter saker och ting, så att för min del gick det rätt bra." 

"Var det redan första gången, alltså när Du fick information? Var det då 
Du frågade om saker och ting?" 

"Nej, efter det att de visste att det var cancer. Sedan de hade skickat 
(proverna). Då frågade jag först när läkaren ville prata med mig." 

"Och vad sa han?" 

"Han talade om. Han satt och jag frågade helt spontant om det var cancer." 

"Han sa det inte först." 

"Nej. Han satt och tittade i sina papper. Då frågade jag om det var cancer 
och han svarade på det. Då tittade jag väl ner och det kanske, det är klart 
att det kändes väl lite konstigt. Sedan så hade jag handarbete med mig så 
det gick bra." 

"Blev Du kvar här direkt?" 

"Ja." 

Kvinnan kunde fått åka hem före operationsingreppet, men valde att stan
na kvar eftersom det skulle utföras snabbt. 

"Hur berättade Du det för familjen?" 

"Ja, jag ringde hem och talade om det för maken." 

"Hur tog han det?" 

"Ja, jag tror att han tog det värre än jag." 

"Barnen då, när fick de veta det?" 

"Ja, maken talade väl om det för barnen." 

"Hur kändes det när Du frågade läkaren och han sa att det var cancer?" 

"Ja det kändes konstigt, så att det är klart det kanske föll en tår, men 
inte något mer, utan sedan tänkte man som så. Man måste rycka upp sig och 
fråga vad det gällde och hur det skulle bli sedan." 

"Vad tänkte Du? Kommer Du ihåg vad Du tänkte när Du fick beskedet?" 

"Nej, det kan jag inte säga. Men det var nästan, det kändes ju som en lätt
nad sedan man vet att man blir opererad." 

Kvinnan hade haft långvariga besvär före vetskapen om cancer, och hon 
upplevde "mitt i eländet" beskedet som en lättnad. Hon reagerade psykiskt, 
men hade dessförinnan redan mått så dåligt så att hon nu i efterhand inte 
riktigt vet om hon överhuvudtaget kunde må sämre än vad hon redan gjorde. 
Hennes hopp och tröst var den nära förestående operationen. Hon fick en
skilt rum på sjukhuset, och det tolkade hon som ett tecken på att sjuk
domen måste vara av allvarlig art. Vid samtalet förmedlar hon en stark re
cidi vrädsl a. 

Man 59 år. (29). Diagnos 1985. Besked vid enskilt samtal. 
Skälet till att mannen ville samtala var: "Jo, jag ville ju tala om som 

jag tyckte." 

Han inkom till sjukhuset med svåra smärtor och opererades akut. Han var 
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yrkesverksam men hade, på grund av arbetsmarknadsskäl, en tid innan in
sjuknandet endast fått arbeta halvtid. 

"Kan Du berätta för mig hur det kändes när Du fick besked om Din sjukdom?" 

"Ja som det är, så får man vara beredd nästan på allting." 

"Mm." 

"Men när jag fick besked att jag, tänkte jag, det är ju inte bara jag, det 
är ju inte bara jag som drabbas." 

"Mm. Det var så Du tänkte." 

"Ja." 

"Minns Du hur Du reagerade direkt när Du hade fått beskedet ifrån läka
ren?" 

"Ja, det minns jag. Jag funderade på, ja att det var ju allvarligt, men 
hur kan, vad kan de göra åt det, kan dom operera, kan jag bli frisk?" 

"Mm. Det var de tankarna." 

"Så jag minns att jag frågade läkaren om det gick att operera." 

"Tyckte Du att Du blev sorgsen när Du fick det här beskedet?" 

"Sorgsen!" 

"Ja." 

"Nej, det gjorde jag inte." 

"Vem berättade Du det först för?" 

"Det var min fru. Förresten det var doktorn som frågade om doktorn skulle 
tala om det eller jag skulle göra det själv." 

"Ja." 

"Då svarade jag, att jag gör det väl själv för jag känner ju henne bättre 
än doktorn." 

"Mm. Hur tog hon det när Du berättade det." 

"Ja, hon är mera känslig." 

"Mm." 

"Men det gick över ganska fort ändå, Ja, hon tog det nog med ganska bra 
fattning. För hon vart inte så bedrövad som jag trodde." 

Mannen talar om att han känner sig deprimerad och förklarar detta med 
att han har en nära anhörig som just nu ligger svårt sjuk i cancer. Då han 
berättar om sin egen sjukdom nämner han inte ordet cancer utan tumör. Där
emot uttalar han cancer i samband med tal om den anhöriga. Han känner sig 
påverkad av detta och säger: "Ja, jag vet ju att det inte är någon åter
vändo för henne, men för mig så känner jag att - riktigt säker man kan 
inte vara." 

Man 74 år. (37). Diagnos 1983. Besked vid enskilt samtal. 

"Hur kom det sig att Du ställde upp för det här samtalet?" 

"Ja, jag har legat här så många gånger och jag tänkte att det var på sin 
plats att jag svarade på formuläret först och främst." 

"Var det svårt att svara på formuläret?" 
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"Nej, inte särskilt precis. Det är klart man kanske kan uttrycka sig lite 
annorlunda om det är. Ja om man får svara så här." 

"Ja, om man pratar." 

Mannen anser sig inte ha varit sjuk före det han fick besked om cancer. 
Han gick till di striktsläkare och remitterades till sjukhuset på grund av 
dåligt blodvärde. 

"Hur uppdagades det då?" 

"Ja, jag hade dåligt blodvärde.'* 

"Så att egentligen hade Du inte en aning om vad det kunde vara?" 

"Nej, inte det minsta." 

"Men så skall jag fråga: Hur kändes det när Du fick besked om Din sjuk
dom?" 

"Ja, det är klart man reagerade, men man vet bara det att man inte är en
sammen om det där. Men det var inte roligt precis." 

"Kommer Du ihåg hur Du reagerade? Vad gjorde Du när Du fick beskedet?" 

"Ja, jag vet inte. Jag tänkte inte så mycket genast, utan det var väl se
nare man börja förstå hur det var. Det var kanske svårare då." 

"Ja, vad tänkte Du då?" 

"Ja, jag tänkte, Jag fick meddelande genast att jag skulle opereras och 
då tänkte jag, jag får lita på det då och hoppas att det går bra." 

"Vem var det Du berättade om det här för, efter det att Du hade fått be
skedet? Vem fick veta?" 

"Ja, jag talade om det för frugan." 

"Hur tog hustrun det?" 

"Jag tror inte hon reagerade så mycket på det." 

"Hon sa inte så mycket." 

"Hon sa i varje fall ingenting." 

Mannen berättar vidare att han inte talat om sjukdomen med sina anhö
riga. De har heller inte tagit upp vare sig hans eller sin egen oro var
på han konstaterar: 

"Jag har egentligen inte pratat så mycket med dem om det och jag vet in
te, för mig har de inte yttrat sig så väldigt inte." 

"Tror Du de har varit oroliga?" 

"Ja, det kan väl hända, det är nog ingen som har sagt något." 

"Du har inte märkt något heller?" 

"Nej, det har jag inte." 

Vid samtalet mår mannen bra bortsett från att han sover dåligt och 
drömmer otäckt. Hans rädsla är att cancern skall dyka upp på nytt och det 
är egentligen det som är besvärande. 

Kvinna 50 år. (8). Diagnos 1985. Besked per telefon. 
Hon kommer till samtalet men gör det inte för något särskilt: "Ingen
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ting speciellt. Jag tänkte någon skall väl ställa upp och jag har liksom 
ingenting att anmärka på." 

Kvinnan dröjde länge med att söka läkare för de symptom hon sett och 
känt. Hon tog upp dem i samband med en rutinmässig hälsokontroll - som 
förekom årligen. Hon remitterades till hälsocentral och därifrån vidare 
till sjukhuset, där hon undersöktes, varefter hon fick åka hem för att 
vänta på svar. 

Som framkommer av nedanstående citat har läkaren i samband med under
sökningen förberett kvinnan på sina misstankar: "Då fick jag åka hem. De 
gjorde den där coloskopin då och sedan åkte jag hem och det dröjde väl 
kanske. Det kan inte vara, inte så förskräck!igt länge, några veckor ef
ter det. Doktorn som gjorde coloskopin förberedde mig lite grann för det 
där, men jag var så pass borta. Då hade man ju bl i v ft drogad där nere, så 
jag fattade inte riktigt vad han sa. Men jag frågade doktorn uppe på av
delningen sedan vad han hade sagt och då sade han som så, att det där ha
de han tänkt spara. För han menade att det var inte nödvändigt, för han 
hade pratat om cancer, och att det eventuellt skulle behövas ett större 
ingrepp om inte de fick bort allt. Den här polypen då, 'för den var stor', 
sa han. Till dess hade jag ju knappt vetat om att det var en polyp, för 
det hade liksom ingen talat om, utan jag skulle bara in på en undersök
ning. Och de visste ju tydligen, de visste ju att det fanns en polyp så 
det skulle väl doktorn på hälsocentralen kunnat - ja upplysa mig om." 

Hm." 

"Så det var doktorn som ringde till mig sedan och det var ju i februari 
det - på sportlovet var det ja." 

"Ringde hem då och sa att.." 

"Ja han ringde till jobbet då och talade om att han måste förmodligen 
göra en kompletterande operation." 

På min fråga om hon tycker att ordet cancer var avskräckande, svarar 
hon: "Jag uppfattade det ju inte riktigt då. Nej, jag förstod väl inte 
riktigt. Ja, det är klart att så fort man nämner cancer, så visst hajar 
man väl till och tycker att det är lite otäckt. Sedan fick jag ju reda på 
så fort, att det var inte det. Att det överhuvudtaget inte var någonting." 

"Nej men Du hade det "ändå med Dig, det fanns i alla fall med i diskussio
nen . " 

"Jovisst att det kunde vara det. Jo, så det är klart att det är väl inte 
så där muntert." 

"Hur kändes det när Du fick besked om det här, att det skulle bli ytter
ligare operation?" 

"Ja, det var väl lite, ja det var inte roligt direkt fast jag hade på sätt 
och vis känt det på mig, tyckte jag." 

"Det hade Du." 

"Ja, jag var lite förberedd, jag tänkte att... Men det är klart att man 
funderade ju lite grann efter ett sådant besked. För det kändes ju i alla 
fall att få ett sådant besked även fast jag då tyckte jag var förberedd. 
Så att en som har varit alldeles oförberedd har det ju säkert inte varit 
så roligt för, just på jobbet och så." 

"Vem pratade Du med? Vem var den första som Du berättade det för? Kommer 
Du ihåg?" 
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"Om för...!" 

"Om Dina tankar när Du hade fått beskedet?" 

"Ja, det var ju maken förstås." 

"Ja, vad sa han då?" 

"Ja, han försökte peppa upp mig naturligtvis. Att det behövde ju inte vara 
något allvarligt för det. Att det var ju bättre att det blev gjort snabbt 
då och ja, göra det bästa utav alltihop, så att det var ju." 

Hon svävar mellan föreställningen att ha och att inte ha cancer, och 
talar om att hon är rädd för att den inte är borta och i nästa sekund kän
ner hon ingen rädsla. Det är ett givande och tillbakatagande i hennes bud
skap och berättelse. 

Diagnoserna i gruppen "mindre kraftig reaktion" är: 
7 mag-tarmcancer 
2 bröstcancer 
2 prostatacancer. 

Medelåldern för patienterna är 63 år. 
Utmärkande för dessa patienter är att de ofta fått sina diagnoser vid 

enskilt samtal med läkaren. De har reagerat på beskedet, men använder i 
jämförelse med patienterna i gruppen "kraftig reaktion" ett språkligt 
försiktigare uttryckssätt. Några beskriver en fördröjd reaktion. Sju upp
ger en lång egen fördröjning eller anser att sjukvården av en eller annan 
anledning bidragit till förseningen. Betecknande är att sju av elva perso
ner varit föremål för medicinsk utredning under lång tid före det cancer
diagnosen ställts. Tre har själva misstänkt sig ha cancer. 

Några patienter har under en tid behållit vetskapen om sjukdomen för 
sig själva. De har haft mindre behov eller känt större rädsla för att ge
nast delge vetskapen till anhöriga. Dessa patienter verbaliserar inte sin 
dödsrädsla lika distinkt som de i föregående grupp. De talar om döden, men 
förskjuter dödsångesten, i första hand till att finnas hos de anhöriga. Där
emot talar samtliga tydligt och klart om rädslan för att cancern skall 
blossa upp på nytt, antingen som ett recidiv eller i ny form. 

Påfallande är att många flitigt använder ordet Inte,, till exempel "Man 
vet att man into, är ensam om det där, det är ju into, bara jag som drabbas, 
bra att Intz veta alltför mycket". Det finns en klar tendens hos denna 
grupp att använda sig av kombinationen rationalisering och förskjutning, 
vilket bland annat underlättar anpassningen till diagnosen och lindrar den 
psykiska smärtan. Nackdelen är att en mängd energi går åt för ett upprätt
hållande av försvaren, samtidigt som "det egna ansvaret" passi viseras. 

Psykiskt påfrestande händelser före insjuknande i cancersjukdom 

Fem av patienterna hade kort tid före de fått sin cancerdiagnos genomgått, 
som de betecknar, svåra personliga kriser (nära anhörigs död och sjukdom 
samt skilsmässa). Två av patienterna oroar sig för andra sjukdomar som de 
har och som de påtagligt besväras av, ibland mer än för själva cancersjuk
domen. 

Lindrig reaktion 

"Nej, jag tyckte det var skönt att jag hade uppdagat det så tidigt, Ja, 
det var inte alls någonting." (18). 
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Denna grupp består av nio patienter, varav sex är män. överlag före
faller det som att beskedet om cancern hos dessa framkallat lindrig oro. 
De har försökt se det positiva i att cancern uppdagats på ett tidigt sta
dium. Vi skall strax se hur de berättar om sina reaktioner vid diagnos
tillfället. 

Kvinna 60 år. (18). Diagnos 1984. Besked per telefon. 
Hon kommer till samtalet enbart på grund av missnöje över strålbehand

lingen i Umeå. 
Kvinnan är sjukpensionär sedan något år tillbaka. Hon upptäckte själv 

en "ärtstor" knuta i sitt bröst och tog omedelbart därefter kontakt med 
distriktsläkaren. Hon togs inte på allvar men gav sig inte förrän läkaren 
remitterade henne för mammografi. Kvinnan är oerhört missnöjd med strål
behandlingen, både vad gäller den medicinska behandlingen och det psyko-
sociala omhändertagandet. Hon vill helst använda tiden hos mig för att ta
la om upplevelserna i Umeå. 

"Det var inte bra i Umeå, tycker Du?" 

"Nej, huvva det var hemskt." 

"Hur var det när Du fick beskedet om bröstcancer då?" 

"Nej, jag tyckte det var skönt att jag hade uppdagat det så tidigt." 

"Du hade sett det själv." 

"Ja, jag hade uppdagat det själv", och berättar sedan hur hon låg vaken på 
nätterna i väntan på beskedet: "... och jag tänkte och jag vaknade på nät
terna och flera gånger tänkte jag, skall jag inte få reda på det där. Men 
då en kväll ringde han." 

"Så det gick ganska bra att få besked?" 

"Ja det var inte alls någonting." 

En kort tid efter hemkomsten från strålbehandlingen kände kvinnan en 
knöl i det andra bröstet och i likhet med första gången tog hon snabbt 
kontakt med sjukvården. Även denna gång fick hon kämpa för att få en un
dersökning, eftersom ingen trodde på att det skulle kunna vara cancer 
i det andra bröstet. I väntan på besked nummer två mådde hon psykiskt då
ligt och fick först efter sex veckor veta att undersökningsresultatet vi
sade att "allt är bra". Hon känner stort stöd ifrån sina barn, men vet 
egentligen inte hur de upplever sjukdomen. Barnen däremot har berömt hen
ne för att hon tagit den med fattning. 

"Jag har ett bra humör, vet Du." 

"Ja jag tror det." 

"Har jag inte haft det har jag inte suttit här inte." 

Vistelsen i Umeå, som psykiskt höll på att knäcka kvinnan, överskuggar 
alla andra problem. Under den tid strålbehandlingen pågick var hon depri
merad. Vid tankar på den tiden känner hon sig aggressiv och besviken. 

Kvinna 70 år. (38). Diagnos 1983. Besked vid enskilt samtal. 

"När Du kryssade för det här med personligt samtal. Vad tänkte Du då?" 

"Nej men tänk jag minns inte det." 

Kvinnan har alltid varit yrkesverksam och trivts bra, men är nu pensio
nerad sedan flera år tillbaka och nöjd med den tillvaron. Hon har en myc
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ket lång egen fördröjning och förklarar att det enbart berodde på hälso
centralens läkare att hon kom under vård. Hon visste om sin knöl, hade 
inte tänkt göra något åt den, men i samband med läkarkonsultation för an
nan åkomma blev bröstet aktuellt. Kvinnan vill, liksom föregående patient, 
uppehålla sig vid strålbehandlingen i början av samtalet. 

"När Du fick besked om det här att Du hade en bröstcancer. Kan Du berätta 
hur det gick till när Du fick beskedet och hur Du kände det?" 

Hon svarar inte på min fråga utan gör en lång utläggning om sin för
dröjning och att det "hade börjat att uppstå cancercel1er". Hon visste in
te om hela bröstet skulle bortopereras eller bara en del, men när hon vak
nade efter operationen "så var det ju borta alltihop". 

"Men när Du fick det här beskedet?" 

"Ja tänk att det minns jag inte. Jag minns inte. Jag tror inte det var per 
telefon." 

"Nej, Du kanske fick komma hit." 

"Utan jag tror jag blev inkallad." 

Så berömmer hon den läkare som förmedlade cancerbeskedet genom att säga: 
"Han var mycket sympatisk. Det är den ende, tror jag, som inte haft så 
bråttom." 

"Ja, så Du tyckte att Du fick beskedet på ett bra sätt." 

"Ja, mycket bra." 

"Du minns inte att Du reagerade på något speciellt sätt efter?" 

"Nej, jag reagerade ingenting, för egentligen har jag väl varit så att jag 
har tagit saker och ting ganska lugnt." 

"Ja, det har gällt i alla situationer?" 

"Ja mest, för det mesta. Särskilt mig själv har jag tagit det med en nypa 
salt." 

"Ja, kunnat handskas med det." 

"Jag har aldrig blivit så där översiggiven eller rädd eller så, det har 
jag aldrig varit. Jag tror det är därför, jag tror det går bäst om inte 
man är ... Jag vet ju de som blivit väldigt rädda och blir nästan knasiga 
när de får höra någonting sådant. För då räknar de att nu är livet slut." 

"Ja." 

"Det behöver det ju inte vara." 

"Du kände det inte så?" 

"Nej, det gjorde jag inte. Utan jag reagera som så, att det som händer, ja 
det skall hända, så att det är ju ingen idé att göra någon större affär 
av det." 

Kvinnan berättade själv för sin man att hon hade bröstcancer. 

"Hur upplevde han det?" 

"Nej, genom att jag är så lugn, då ansåg han inte att det var så farligt." 

"Nej, Du kunde förmedla Ditt lugn till honom." 

"Fast det är klart han kunde väl tänka någonting, fast han inte sa någon
ting. " 
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"Hm." 

"För att jag blev ju direkt dödsdömd av mina närmaste." 

"Ja." 

"För ja, hon har cancer, hon kommer att dö, det fick jag ju höra direkt." 

"Så det var deras upplevelse av cancer." 

"Det var deras upplevelse att det där fortsätter." 

"Men Du hade själv inte den känslan. Du hade aldrig tänkt så om cancer." 

"Jo, jag tänkte, det kan ju kanske sprida sig, men det är ingenting att 
göra åt, utan man får ta det som det kommer. Det går ju allra bäst det." 

Kvinnan förmedlar en stark guds- och ödestro och anser att det som hänt 
henne har någon form av mening. Hon besväras av sömnproblem och använder 
regelbundet sömntabletter. Enligt kvinnan har det inget samband med cancer
sjukdomen. 

Man 76 år. (34). Diagnos 1985. Besked vid enskilt samtal. 
Mannen kommer inte till samtalet av någon speciell anledning, Han är 

ålderspensionär och trivs mycket bra med den tillvaron, eftersom han fritt 
får disponera sin tid. Huvudsakligen sysselsätter han sig hemma på gården 
och har fullt upp med det. 

"Kan Du berätta om hur det kändes när Du fick besked om vilken sjukdom Du 
hade?" 

"Jag fick beskedet på vårdagjämningen, i sig en ljus dag. Jag fick beske
det på ett försynt och fint sätt. Jag blev inte chockad." 

Han har tillsammans med hustrun talat mycket om cancersjukdomen. Hon 
stöttar honom och följer med på strålbehandlingarna och samhörighetskäns
lan dem emellan har förstärkts under sjukdomstiden. Mannen känner stor för
tröstan inför framtiden och vill glömma cancersjukdomen. 

Man 75 år. (51). Diagnos 1984. Besked på rond. 
Denne man kommer till samtalet för att han vill tala om hur väl han 

blivit omhändertagen: "... det här var ju som ett hotell och det bästa av 
allt var matportionen." 

Mannen som är ålderspensionär, har trots detta ändå alltid varit yrkes
verksam och går fortfarande in och arbetar då han behövs. Han är änkeman 
och tycker att han klarat den rollen förhållandevis bra. Hustrun dog i 
cancer efter en svår sjukdomstid. Den tiden minns han med fasa och vid jäm
förelse ser han den egna cancersjukdomen som en bagatell. Beskedet om can
cer fick han först efter operationen. 

"Du sa att Du fick besked efter operation att Du hade cancer." 

"Ja det gjorde jag." 

"Hur kändes det?" 

"(Skrattar). Ingenting." 

"Ingenting!" 

"Nej. Jag har inte reflekterat. Det är klart på kvällarna då kan man fun
dera. Hur länge skall det här stoppa, men inte eljest. Jag känner mig ju 
så fri sk." 

"Ja, det är viktigt." 
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"Lite oro kan det komma ibland genom att det var cancer." 

"Det kan det." 

Han fortsätter sedan att tala om informationen, som han fick omkring 
sjukdomen, och undrar om det kan vara så, att sådana upplysningar är ål-
dersanpassade, det vill säga att ju äldre man är desto mindre får man veta. 

"Ja, jag har inte fått någon information om att, vad som kan hända hädan
efter. " 

"Nej." 

"Och det vet inte, de vet inte det heller. Jag är så gammal så det var in
te så noga. Man måste iväg till slut." 

Mannen är ambivalent till vilken sjukdom han egentligen har och åter
kommer till att han fått veta att det är cancer men säger: "Jag är inte 
så säker på det. Men hur mycket det var, om det var elakartat eller inte, 
det har de inte sagt." 

Mannen upprepar att hustruns cancersjukdom, som var skrämmande, varit 
ett mycket hårdare slag för honom än den egna. Han har därför ibland svårt 
för att tro att han har cancer eftersom skillnaderna mellan hans sjukdom 
och hustruns är så stora. Dessutom känner han sig frisk och det enda som 
besvärar honom är sömnproblem, för vilket han medicineras. 

Kvinna 41 år. (41). Diagnos 1984. Besked vid enskilt samtal. 
Kommer till samtalet därför att hon "ville föra fram åsikter och är ej 

rädd för att säga sin mening". Samtalet ser hon som en uppföljning av det 
tidigare besvarade frågeformuläret. 

Kvinnan är heltidsarbetande och trivs bra med sitt arbete. Hon har, fle
ra år före cancersjukdomen, haft kännedom om att det funnits en viss "ma-
1ignitetsmisstanke" och var själv helt inställd på att det var cancer. Hon 
lägger fördröjningen helt och hållet på sjukvården och anser att det tog 
alltför lång tid att få den egna misstanken bekräftad. 

"Kan Du berätta hur det kändes när Du fick besked om vilken sjukdom Du 
hade?" 

"Beskedet var ingen överraskning, men den första tanken var ändå - kommer 
jag att dö?. 

Kvinnan känner oro för symptom på andra ställen i kroppen, däremot är 
inte bröstcancern speciellt aktuell i hennes tankar. Hon gör medvetna för
sök att glömma sin cancersjukdom och är istället mycket upptagen av en nä
ra anhörigs död, trots att dödsfallet inträffade för åtta år sedan. 

Medelåldern för ovan beskrivna patienter är 65 år. 
Diagnoserna är: 

2 blåscancer 
3 prostatacancer 
3 bröstcancer 
1 njurcancer 

Fyra av patienterna har fått sin cancerdiagnos under år 1985. 
Kännetecknande för ovanstående patientgrupp är den "fattning" med vilken 

de beskriver att de tagit emot cancerbeskedet. Många projicerar ett visst 
missnöje på sjukvården. De har även en tendens att förskjuta "det outsäg-
bara" på till exempel andra egna sjukdomar eller någon annans. Endast en 
talar om fördröjning och anser att sjukvården förorsakat den. Två av pati
enterna känner tveksamhet till diagnosens riktighet. Ett ytterligare ut
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märkande gemensamt drag för patienterna i denna grupp ar att andras cancer
sjukdomar upplevs som mer skrämmande än den egna som de försöker att med
vetet "glömma" bort. Även detta upplevelsemönster kan - eller måste - natur
ligtvis tolkas som en förskjutning av den egna ångesten utanför det egna 
jaget. 

Fyra av dessa nio patienter har en annan allvarlig sjukdom som de tycker 
är minst lika svår som cancern. Någon patient betonar att andra händelser 
i livet haft större psykisk påverkan på dem än insjuknandet. Många har 
sömnproblem och mardrömmar som kan vara ett trovärdigt tecken på ett obear
betat psykiskt trauma. 

Psykiskt påfrestande händelser före insjuknande i cancersjukdom 

Två av patienterna har en kort tid innan de insjuknade i cancer upplevt 
händelser som för dem varit psykiskt påfrestande (nära anhörigs död). 

Det som är viktigt i samband med tal om reaktioner är att se dessa som 
"normala". Det förhåller sig - tillspetsat - så att det i svåra situationer 
är sundare att reagera än att inte göra det. Detta bekräftas av bland annat 
Holland (1977), som beskriver att en normal reaktion på en cancerdiagnos 
uppträder i högre eller lägre grad hos varje individ. Först erfares en 
känsla av chock och misstro, "det är inte så". Därpå följer ilska, nedstämd
het och en temporär störning av aptit, sömn och dagligt liv. I samband med 
yttre anpassning till sjukdomen uppträder också en känslomässig återhämt
ning. Holland refererar till bland annat E. Lindemanns och E. Klibler-Ross1 

dokumentationer av sorge- och krisreaktioner i samband med traumatiska 
händelser. Min uppfattning är emellertid en annan i detta avseende. Det 
finns stora individuella variationer i krisförlopp och i vissa fall uppträd* 
knappast, inom överskådlig tid, en känslomässig återhämtning överhuvudtaget 

Sex patienter som inte placerats i någon av ovanstående grupper 

Som tidigare nämnts placerades sex patienter inte i någon av ovanstående 
reaktionsgrupper. Skälet till detta är att tre uppgav att läkaren anfört 
att de inte har en cancersjukdom. De övriga tre patienterna nämnde aldrig 
ordet cancer, tumör eller liknande under samtalet hos mig. 

Tre patienter som inte anger sin sjukdom som cancer 

De tre patienter vars föreställning är att de ju inte har en cancersjukdom 
talar samtliga om möjligheten att deras sjukdom kunde ha varit cancer, och 
att de också varit oroliga för det. 

Man 76 år. (15). Anmäld till cancerregistret 1982. 
På fråga varför mannen kommer till samtalet så blir svaret att han ville 

göra det, trots att han inte har så mycket att säga. 

"Nej, jag vet inte, jag har ju i mitt yrke alltså hållit på med sådant där. 
Ja, inte med sjukvården utan..." 

Mannen har haft ett kvalificerat och psykiskt påfrestande arbete. Efter 
pensioneringen startade han eget men har efter sjukdomen helt lagt av med 
allting. Innan han uppsökte läkare mådde han, under en lång tidsperiod, 
dåligt. 

"Når blev Du sjuk och hur kändes det för Dig?" 

"Så fick jag bud härifrån att jag skulle komma in och då var det en dok
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tor... på kirurgen. Han skulle ta prover då och det fick jag väl åka för 
ett helt år en gång i månaden hit." 

"Ja. En gång i månaden innan det blev något besked?" 

""Ja." (Gråter). 

"Är Du besviken på sjukvården?" 

"Nej det är jag inte, men det var det att de plågade mig så hemskt." (Grå
ter) . 

"Du menar att det gjorde så ont." 

"Ja, och så tog nerverna slut ser Du medaris jag var där." 

"Hm." 

"-82 då vart det den där stora operationen. Varenda gång jag var in fråga
de jag vad det var. Jag vet inte." 

"Nej, när fick Du besked om vilken sjukdom Du hade?" 

"Ja, det har jag inte fått än idag." 

"Det har Du inte." 

"Nej, för jag sade åt doktor... det, att är det cancer så säg ifrån, sa 
jag. 'Nej, det är inte det1, sa han. Men vad är det? 'Ja, det vet jag 
inte1, sa han." 

"Inte ens efter den här stora operationen?" 

"Nej." 

"Vad tror Du själv då?" 

"Ja, vad skall jag tro på." 

Mannen konstaterar sedan att han har varit här på sjukhuset så många 
gånger att "de kunnat åtminstone talat om för mig vad de tror det beror 
på." 

"Mm." 

"Det gör de ju inte." 

"Nej, men är det så att Du någonstans tycker att Du inte har fått den in
formation Du vill ha?" 

"Ja, jag har ju inte fått någon information vad det var för fel när de 
opererade mi g." 

"Nej." 

"Det har de inte talat om." 

"Fastän Du frågat!" 

"Ja, jag frågade doktor ... om det var cancer. 'Nej1, sa han, 'det är det 
inte'. Men så var det en läkare på avdelningen, där jag låg, som jag pra
tade med. Ja, jag sa det att doktor ... han säger att det är inte cancer. 
'Ja det finns så många olika sorts cancer, så det kan inte han avgöra', 
säger han." 

"Jaha, så Du har fått lite olika bud också." 

"Ja jag har det." 

"Har Du pratat mycket med Din fru om det här?" 
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"Ja det är hon som sköter om mig mest så det har jag." 

"Ja men jag menar, undrar hon inte vad det är?" 

"Jovisst gör hon det, men det kan ju inte hon göra något åt när inte jag 
vet något själv vad det är." 

"Nej, för att det är ju rätt underligt. Du har ju frågat också." 

"Ja det har jag." 

Mannen återkommer under samtalet ytterligare en gång till informatio
nen eller snarare till den uteblivna. 

"Du har tydligen inte fått just någon information?" 

"Nej, det har jag inte. Jag har inte fått, jag vet inte vad det är för fel 
varför de opererade mig. Jag frågade direkt är det cancer så säg ifrån det, 
sa jag, för det tål jag." 

Han hänvisar än en gång till samtalet med avdelningsläkareri som, enligt 
mannen sagt: "Man kan inte påstå att det inte är det". Han mår psykiskt 
dåligt, besväras av sömnproblem och fördriver tiden på nätterna med att 
fundera och läsa. Mannen ger ett mycket skört intryck och utan stöd från 
hustrun är det sannolikt att hans psykiska balans inte skulle kunna upp
rätthållas. 

Man 68 år. (23). Anmäld till cancerregistret 1983. 
På min fråga om varför han ville ha ett samtal får jag följande svar: 

"Jag är ganska van att intervjua folk och så vidare. Därför ställer jag 
givetvis upp i händelse av att man har någonting som kan vara utav värde." 

"Ja, precis ja. Har Du några speciella förväntningar?" 

"Ja förhoppningar om att de eventuella negativa synpunkter som jag kan ha. 
De är inte alltför många och inte heller så stora." 

"Mm." 

"Men att de utvärderas så att säga, så småningom, att man får en kanske 
annorlunda bild." 

Mannen har haft ett kvalificerat yrkesarbete i vilket han varit aktiv 
och trivts bra. Han har efter pensioneringen fortsatt med att ägna mycket 
tid åt det som intresserar honom och han hinner inte med allt han skulle 
vilja göra och uträtta. 

"Hur kändes det när Du fick besked om Din sjukdom och när fick Du det? 

Innan jag får svar på frågan får jag veta att han en kort tid varit 
sjuk och att han relativt snabbt fick komma in för undersökning. 

"Det tog sedan givetvis som alltid en viss tid innan man har ställt dia
gnosen och så vidare, men båda de sista fallen här, så har det tyvärr in
neburit ganska radikala ingrepp i kroppen. Det utmynnade i en njuropera-
tion." 

"Ja. Hur länge sedan är det?" 

"Ja, man förtränger ju vissa sådana här saker när man ställs inför den di
rekta frågan, men det torde väl ha varit för två och ett halvt år sedan." 

"Ja. Hur gick operationen?" 

"Ja, jag sitter ju här nu och jag är synnerligen aktiv, så att det får 
väl sägas, att det gått bra. Ja, det var inte några problem. 
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"Nej." 

"Jag uppskattade hela tiden att jag fick klara och raka besked, alltså 
det var inte något hysch-hysch. För idag så alla sådana hår operativa in
grepp där befarar man det värsta som eventuellt ska kunna upptäckas, och 
det fanns väl vissa farhågor att det skulle kunna vara någon cancer eller 
något sådant." 

"Mm." 

"Men patologen kunde i alla fall tala om att det inte var någonting sådant 
och då litade jag helt på dem." 

Mannen talar sedan om för mig hur viktigt det är att sjukvården ser 
till att patienterna får förtroende för den och anser att han själv kan 
säga ifrån om det behövs. 

"Det gör Du?" 

"Det gör jag." 

"Det är bra för det gör inte alla." 

"Och jag vill ha raka besked och det är det väsentliga för mig." 

"Mm. " 

"I allvarliga, så att säga med allvarlig signal bakom sjukdomsbild, så 
tror jag, att det är utomordentligt viktigt att man skapar någon form ut
av kontakt som inte är alltför ytlig. Är det livshotande så skall man få 
besked om det. Är man inte riktigt säker, så får man istället avvakta ti
den och se vad de, så att säga, förberedande undersökningar och kontroller 
kan ge." 

"Mm. Så skall jag fråga Dig: kan Du beskriva Dina känslor omkring sjukdo
men. Hur kändes det?" 

"Ja, jag har en ganska fatalistisk inställning till både livet och händel
ser och så vi dare." 

"Mm." 

Han har talat med sin hustru, inte minst därför att han var nödsakad 
till det inför operationen, då den inte kunde hemlighållas. 

"Hur tog Din hustru det då?" 

"Ja det är klart hon blev ledsen, men jag tror att hon blev mera ledsen än 
vad jag överhuvudtaget var." 

Mannens uppfattning om andra människors förmåga att ta emot information 
visas genom följande uttalande: 

"Det finns ju många som, skulle jag tro, inte kan ta emot ett negativt 
meddelande." 

"Mm. " 

"Och det där med den kunskap och den insikt som läkaren har, så ser han 
det nog ganska snabbt på en patient." 

"Mm. " 

"Om vederbörande är mogen för att överhuvudtaget bära det här beskedet som 
han får med sig. Eller kan jag tala rent ut. Men å andra sidan sett brukar 
jag i varje fall vid de tillfällen jag har träffat läkare, har jag begärt 
att han skall säga rätt ut till mig." 
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"Du har alltså begärt och Du vågar fråga och ta reda på saker?" 

"Ja, oja. Jag vill ha reda på det." 

Mannen mår bra, men uppger att han efter insjuknandet haft en del sömn
problem med bland annat insomningssvårigheter. 

"Det var väl kanske i vissa stunder och vissa kvällar svårt att somna. Tan
karna malde, för att med min livsstil överhuvudtaget så har det alltid fun
nits en framförhållning, och då har jag alltid försökt att tänka igenom 
situationen som inträffar, om någonting skulle inträffa." 

Man 73 år. (35). Anmäld till cancerregistret 1984. 
Han kommer till samtalet därför att han "vill gärna komma och tala om 

att allting var bra. Vet att sjukvårdspersonal ofta får höra motsatsen." 
Mannen har arbetat som tjänsteman och trivts bra med det, därför att 

han haft mycket med människor att göra, är nöjd med sin pensionärsti11 varo 
och fyller dagarna med olika aktiviteter. Han har haft täta sjukdoms
perioder. I samband med operationen fick mannen beskedet att "man inte 
hittat något allvarligt". 

"Vad minns Du som Din första tanke efter beskedet?" 

"Det var ingen cancer, som jag oroat mig för, därför kändes det skönt med 
provsvaren." 

Han kände glädje efter det beskedet. Vid ett återbesök träffade han 
dock en ny läkare som "kastade" fram att han haft cancer men att den nu 
var borta. Läkarens agerande sitter kvar som en tagg och han ställer sig 
nu mer frågande till vad han har för sjukdom. Mannen känner sig frisk, 
men funderar nu långt mer än tidigare på sjukdomen efter läkarsamtalet. 
Upplysningen om cancer har gjort honom förvirrad över vilken sjukdom som 
han egentligen haft och han grubblar över detta. Han har ett stort stöd 
från sin hustru. 

Dessa tre patienters diagnoser är: Tarmcancer, njurcancer och cancer i 
blåsan. 

Jag känner stor tveksamhet inför att kunna göra en säker bedömning hu
ruvida de två förstnämnda patienterna verkligen är totalt ovetande om att 
de har en cancersjukdom. Bägge påstår att de försökt ta reda på om de har 
cancer, men att läkaren i båda fallen förnekat detta. Det är möjligt att 
cancer kan vara så skrämmande att männen inte orkat ta till sig "sanning
en". Tyvärr kan det å andra sidan vara så att information varit undermå
lig och att behandlande läkare inte försäkrat sig om att dessa patienter 
tagit till sig sina cancerdiagnoser. Den tredje patienten uttrycker en 
klar ambivalens och är negativt inställd mot den läkare som ändrat diagno
sen. 

Psykiskt påfrestande händelser före insjuknande i cancersjukdom 

Ingen av dessa tre patienter uppger att de har varit med om någon trauma
tisk händelse åren före insjuknandet. 

Använder inte ordet cancer om sin sjukdom 

"Det är inte så farliga så länge man har dem under kontroll." (46). 

De tre patienter som finns under denna rubrik använder inte någon gång 
under samtalet ordet cancer eller tumör om sin sjukdom. De kan undvika or
det medvetet, men det kan även förhålla sig så, att informationen om dia
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gnosen varit otydlig och att de därför inte uppfattat sjukdomen som varan
de cancer. 

Man 62 år. (13). Anmälan till cancerregistret 1984. 
Som skäl för att komma till samtalet anger mannen: "Man har ju hört så 

mycket berättas av de som har legat på sjukhus. De har inte varit riktigt 
nöjd med saker och ting men jag förstår inte vad de är missnöjd med. Jag 
tycker att det var verkligen bra. Jag hade gjort mig en annan bild av det 
hela." 

"Ja, hur det skulle vara ja." 

"Men här, det var ju nästan så att man skämdes som dom hantera en." 

"Var det så bra?" 

"Ja." 

Under lång, lång tid hade mannen känt sig dålig och "kollapsade" innan 
han uppsökte läkare. Han hade arbetat fysiskt hårt och försökt skjuta tan
karna på sjukdom åt sidan. Så småningom blev han tvungen att söka hjälp, 
inskrevs på sjukhuset och vårdades där några veckor innan operationen 
genomfördes. 

"När blev Du sjuk och vad var det för sjukdom?" 

"Få se nu, var det två år sedan nu i sommar sedan jag opererade mig. Det 
var, jag fick ta njuren och det tror jag nästan medicin har gjort det, 
för jag har ätit medicin i många år för blodtrycket. Det blev nästan 
panikartat när de fick reda på här på lasarettet, vad det var för medicin 
jag ätit." 

"Ja. Hur var det när Du fick besked om vilken sjukdom Du hade? Hur blev 
det för Dig?" 

"Ja det är klart. Man tänkte väl kanske lite. Man har aldrig legat på 
sjukhus eller så där och varit ute för något sådant där. Men man fick ju 
information. Så tyckte jag att man lugna ner sig. De tala om precis hur 
det skulle gå till, fast det var en rätt stor operation. Men de kunde sin 
sak och det var det ju, det var det ju inte heller." 

"Hm." 

Mannen vill under samtalet uppehålla sig vid tidigare händelser i li
vet som varit psykiskt påfrestande. Han betonar att sjukdomen och sjuk
domstiden inte psykiskt påverkat honom. Han har ett stort stöd av sina an
höriga men förhåller sig neutral, då han bedömer deras reaktioner i sam
band med hans sjukdom. 

"Vem pratade Du med när Du fick sjukdomen? Vem berättade Du det för, utan
för sjukhuset så att säga? Var det någon eller behöll Du det inom Dig?" 

"Ja jag bor ju tillsammans med ett fruntimmer, så hon var väl den första 
som fick reda på det.11 

"Mm. Blev hon orolig?" 

"Ja, hon åkte ju och hälsade på varannan dag nästan, när jag låg på me
dicin, så det var ju ett bra stöd." 

"Hm." 

Mannen har efter sjukhusvistelsen varit aktiv så mycket han någonsin 
kunnat och var redan första dagen efter hemkomsten från sjukhuset ute i 
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skog och mark. Han vill inte tänka på det som varit, men förmedlar i för
täckta ordalag sin rädsla för att bli sjuk igen. 

Man 65 år. (26). Anmäld till cancerregistret 1984. 
Mannen kommer till samtalet därför att han "gärna vill dela med sig av 

den erfarenhet han fått av sjukvården under åren." 
Han har förtidspension på grund av en annan sjukdom och har under sin 

yrkesaktiva tid varit nöjd med sin sysselsättning. Numera är han inte spe
ciellt aktiv och uppger sig inte ha några fritidsintressen. Han har mått 
psykiskt dåligt under en följd av år. 

"Kan Du berätta hur det kändes då Du fick besked om Din sjukdom?" 

"Har själv fått stå på mig för att få komma till undersökning. Det kändes 
tryggt att få besked." 

"Vad minns Du som Din första tanke, reaktion efter beskedet?" 

"Lugnt överlämna mig i läkarens händer." 

Mannen har inte några speciella känslor omkring sjukdomen, åtminstone 
kan dessa inte kläs i ord. Han har tidigare varit mycket sjuk och talar 
inte under samtalet om cancer utan om sin prostata. Den nu aktuella sjuk
domen oroar honom mindre än tidigare åkommor vid vilka han är fixerad. 

Anhöriga har efter operation talat med läkare och fått veta att det var 
en "vårta" i blåsan, som skulle följas upp. Mannen kan tala med sin hustru 
om sjukdomen. 

Kvinna 50 år. (46). Anmäld till cancerregistret 1984. 

"Vad var det som gjorde att Du ville ha detta samtal?" 

"Inget speciellt." 

Kvinnan arbetar heltid och är nöjd med detta. Före den nu aktuella can
cersjukdomen har kvinnan haft andra svåra sjukdomar. 

I början av samtalet är hon upptagen av sina andra sjukdomar. Hon berät
tar forcerat om dessa men kommer själv så småningom in på den nu aktuella 
ohälsan. 

"Då hitta de myomer i urinblåsan och så plockade de bort dem och så kom 
det mer nya. Och de är väl inte farliga om de bara tar bort dem?" 

Hon redogör sedan i detalj hur ingreppet gått till och konstaterar "så 
doktorn ... säger ju att de är inte farliga så länge man har de under 
kontrol1." 

"Hm." 

"Men hur det än är, så vet man hela tiden att det är någonting där som in
te skal 1 vara där." 

Kvinnan återkommer under samtalet till sin tidigare ohälsa och säger 
att hon då kände större rädsla än vad hon gör för den nu aktuella sjuk
domen. 

"Har Du känt oro någon gång under alla Dina operationer?" 

"Ja vad menar Du?" 

"Ja, rädd för framtida men." 

"Ja, det är klart, första gången så låg jag och tänkte att det fasen att 
jag inte skrivit något testamente." 
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Hon finner det medicinska språkbruket komplicerat och svårförståeligt, 
"och sedan använder de mycket krångliga ord". Hennes övertygelse är att 
hon likväl som andra patienter, måste fråga om de vill veta något om sin 
sjukdom: "Men säger man ingenting, frågar man ingenting, då händer ju 
ingenting. Jag tror att det är upp till var och en vad man vill veta. Man 
frågar." 

Kvinnan har efter det att hon opererades utvecklat fobier och berät
tar att hon nu mer än tidigare är rädd för att till exempel åka bil än vad 
hon är för sjukdomen. Under samtalet nämner kvinnan aldrig ordet cancer 
eller tumör. 

Diagnoserna för ovan tre beskrivna patienter är: Njurcancer, prostata
cancer och blåscancer. 

Betecknande för samtliga tre är att ingen av dem under samtalet en en
da gång använder ordet cancer. Jag finner att även dessa patienter är svå
ra att säkert bedöma huruvida de är informerade om cancersjukdomen eller 
om de medvetet undviker att ta ordet cancer i sin mun. 

Psykiskt påfrestande händelser före insjuknande i cancersjukdom 

Ingen av dessa tre patienter beskriver någon händelse som psykiskt påver
kat dem nära inpå sjukdomen. 

Summarisk jämförelse mellan de olika reaktionsgrupperna 

Vid en återblick på och jämförelse mellan de tre reaktionsgrupperna fram
kommer flagranta skillnader. 

Patienterna i gruppen "stark reaktion" har reagerat med intensiva smärt
samma känslor som dödsångest, upplevelser av hot och kaos i nära anslut
ning till beskedet om cancersjukdomen. Det framkommer inte någon nämnvärd 
tidsskillnad mellan "vetskap" och "chock". Uppenbart är det dessa som är 
mest besvikna på och kritiska till det sätt på vilket de fått sina diagno
ser, och de kan klart formulera hur de vill bli informerade. De uttalar 
behov av hjälp med krisbearbetning och anmärker på det uteblivna psyko
logiska stödet. 

Patienterna i gruppen "mindre stark reaktion" uttrycker genomgående 
ambivalenta känslor och en förekomst av tidskillnad mellan "vetskap" och 
"reaktion". Den olustfyllda tiden beskrives som kort och den åtföljdes 
snabbt av ett accepterande av cancerbeskedet: "Visst reagerade jag en 
stund men sedan har jag accepterat". Det finns en tendens till att föra 
över de smärtsamma upplevelserna på anhöriga, som får fungera som bärare 
av dessa. Jag upplevde dessa patienter som försiktiga i användandet av 
känslorelaterade ord och de var mindre tydliga i sin formulering av psy
kologiskt hjälpbehov. 

Patienterna i gruppen "lindrig reaktion" projicerar sina känslor på 
anhöriga i första hand. De har själva reagerat lindrigt i förhållande till 
sina närstående, av vilka de ibland blivit dödsdömda. Oron koncentreras 
på andra sjukdomar som de har, och de förmedlar tacksamhet för att cancer
sjukdomen upptäckts tidigt. Det fanns en tydlig tendens till att vilja 
överflytta samtalsämnet till att gälla andra svåra saker som de hade va
rit med om tidigare i livet, exempelvis hustrus sjukdom och död eller nå
gon förälders död. Om dessa patienter kan sägas, att de inte verkar ha 
ord för att uttrycka sina känslor eller förmåga att prata om det som lig
ger på djupet. Ingen hade vid diagnosbeskedet känt något behov av hjälp 
för den psykologiska bearbetningen. 

Vettese (1976) betonar att diagnosen är en pågående process, som är 
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unik för varje cancerpatient. Diagnosbekräftelsen förorsakar ett omedel
bart och djupt trauma. Många reagerar med chock och misstro, andra med 
ilska eller förnekande och några med intellektualisering. Hon ställer frå
gan vad det är patienten reagerar på när denne får besked om en malign 
sjukdom? Enligt henne är det för vissa en fråga om att tankar på döden 
omedelbart infinner sig. För andra kan det vara hopp om bot men för samt
liga handlar det om det djupt obegripliga som drabbat dem. Patientens 
reaktioner bestäms i hög grad av tvä faktorer, dels dennes egen jagstyrka 
eller jagsvaghet före diagnosen, dels den inrotade betydelse som den har 
för patienten och anhöriga. Vettese säger vidare att även om patienterna 
själva misstänker att de har cancer på grund av något symptom de känt blir 
bekräftelsen lika svår att få, som om de inte misstänkt något. Det sätt 
på vilket cancerdiagnoser lämnas påverkar, enligt Vettese, i mycket hög 
grad reaktionen. Den beskrivning Vettese gör överensstämmer i stort med 
mina iakttagelser, och min uppfattning är att den konklusion hon gör är 
mer än väl tänkvärd. 

Reflektioner kring överlämnandet av diagnos 

Trots alla framsteg inom sjukvården verkar det inte finnas en gemensam 
och beprövad metod i sättet att bemöta och kommunicera med patienterna. 
Vid en tillbakablick på samtliga grupper är avsaknaden av samtalet -
dialogen synnerligen slående. Jag vill betona diagnosgivningsti1lfällets 
centrala betydelse, inte minst för den fortsatta kontakten i cancersjuk
domsprocessen. Det bestyrks bland annat av Kirkham (1985), som framhåller 
vikten av en klar och redig information till cancerpatienter. Hans upp
fattning är att diagnosen skall ges med sitt rätta namn och inte i form 
av omskrivningar som "växt" eller "tumör". Kirkham påpekar vikten av en 
förtroendeful1 relation läkare - patient, då det för cancerpatienter hand
lar om en lång sjukdomsprocess. 

Jag konstaterar att patienterna i min studie till stor del fått sina 
besked om cancer på ett icke personligt sätt, det vill säga per brev el
ler telefon. I båda fallen förblir läkare och patient anonyma för varand
ra. Av samma skäl kan ronden ses som olämplig då uppehållet vid sjuksängen 
är kort och personkretsen är för stor. Det kan förutsättas att patienter 
överlag är spända inför en rond och därför lätt missuppfattar det som ut-
säges. 

Slutsatsen blir att ett välplanerat enskilt samtal är det enda försvar
bara sättet att meddela en cancerdiagnos pä. Vid ett sådant samtal bryts 
anonymiteten och patientens möjligheter att bli en person ökar och hela 
tillståndet kan ses i öppen dager. Det kan vara läkarens första möte med 
patienten och han har således inga kunskaper om denne eller dennes livs
historia. Trots detta måste han lämna ett besked som med all sannolikhet 
skapar en omvälvande livssituation, inte bara för patienten utan även för 
dennes anhöriga. Det personliga samtalet ger en suverän möjlighet att se 
människan - patienten och ökar därmed i hög grad förutsättningarna för 
förståelsen av reaktionsmönstren. Inriktningen måste således vara på hela 
patienten och därmed minskas risken för att endast organet kommer i blick
punkten . 

Diagnosti 1lfället är en utomordentligt central händelse i det psykiska 
upplevelseförloppet av sjukdomen. Ett välplanerat samtal ger goda förut
sättningar för utvecklande av en bra relation mellan patient och behand
lare och mellan patient och det sjukvårdande systemet. Sjukdomen cancer 
gör patienten mer eller mindre beroende av sjukvårdens tjänster under 
lång tid, ofta under många år. Med hänsyn till det är tillskapandet av den 
"goda relationen" synnerligen angeläget. 
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I det ögonblick då patienten får besked om sin cancersjukdom översti
ger den psykiska smärtan den fysiska men uppmärksammas i princip inte alls, 
utan förbigås med tystnad. Patienten lämnas helt ensam med sin chock- och 
sitt kaotiska tillstånd. Den litteratur som behandlar psykiska kriser ta
lar entydigt för ett motsatt förhållningssätt, det vill säga att människor 
aldrig skall lämnas ensamma, om de befinner sig i ett chocktillstånd. Då 
patienten alltid är den som är i underläge och vid besked om cancer dess
utom blockeras kan det inte förväntas att denne skall ta initiativ till 
ett samtal. Detta måste "behandlaren" göra, hur smärtsamt det än ter sig. 
Eftersom ett besked om cancer väcker känslor alltifrån ilska till djupas
te depression är det synnerligen angeläget att möjligheten att uttrycka 
affekter är generös. Det är ingen tröst och heller inget hopp att få ge-
nerella upplysningar eller prognoser om cancersjukdomen. Läkaren har en 
person framför sig och det är just den personen som måste få tala om sig 
och sin sjukdom, oavsett om det är prostata-, bröst- eller magcancer. In
formationen om diagnosen är idag organfokuserad, medan livssituationen i 
dess helhet och patientens eget livsperspektiv lämnas därhän. 

Mina ord kan aldrig ersätta patienternas. Några målande citat får av
sluta detta kapitel. Deras budskap går definitivt inte att ta miste på. 

Kvinna 72 år. (5). Diagnos 1983. Besked vid enskilt samtal. 

"Kan Du berätta för mig hur det kändes när Du fick besked om Din sjukdom?" 

"Ja, det är inte lätt." (Gråter). 

"Hur länge sedan är det?" 

"Det är två år sedan. Det var i augusti. Jag var hit den första augusti 
på mammografi." 

"Mm." 

"Det var väl, på något sätt misstänkte jag, därför att jag hade känt att 
det var någonting. Men doktorn som jag pratade med, han trodde inte att 
det var så farligt för det var inte en sådan där hård knöl, utan det var 
någonting i bröstet och då sa han, att det kan lätt vara en mjölkkörtel 
som kan vara inflammerad. Så att jag trodde då förstås, men då fick jag 
förhands, fick reda på vad det var och det var - det var svårt." 

"Det var ett svårt besked." 

"Ja, det var det (gråter) och han var så, jag vet inte, läkaren det var 
en riktig torrboll förstås." 

"Fick Du ett sådant där personligt besked så att Ni satt bredvid varann?" 

"Nej, jag stod. Jag hade blivit mammograferad och jag stod ju där på gol
vet och han bara sa: 'Ja, det verkar vara elakartad tumör', sa han. 'Kom 
ti 1Ibaka om en vecka'." 

"Så Ni pratade inte mer om det?" 

"Ingenting." 

"Fick Ni inte hjälp att prata med någon annan heller?" 

"Nej, jag såg ju på sköterskan att hon såg lite, hon såg lite skärrad ut. 
Hon tyckte väl kanske att han var lite oartig." 

Vid samtalet hos mig har det förflutit flera år sedan kvinnan fick be
sked om cancer. Tidpunkten för beskedet verkar oerhört aktuell och det 
föranleder följande fråga från mig: 
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"Så att den här första gången har Du inte glömt?" 

"Nej det har jag inte." 

Under gråt fortsätter kvinnan med att säga att hon aldrig fått tillfäl
le att tala med någon om sin sjukdom och vad den inneburit för henne. 

Av patienternas beskrivningar att döma står doktorn med ena benet utan
för behandlingsrummet på språng till nästa. De har ibland inte ens förstått 
att samtalet är avslutat, utan har av annan vårdpersonal upplysts om att 
det är klart för denna gång. 

En kontroversiel1 fråga har i alla tider varit huruvida patienterna 
verkligen vill veta sin sjukdom. Jag tror att ett obetingat ja är svaret. 
Men informationen om cancersjukdomen måste anpassas efter patientens öns
kemål och förmåga att ta emot den. Vid samtalet hos mig är 46 patienter 
helt införstådda med att de har sjukdomen cancer och talar öppet om den. 
Däremot har de på olika sätt och inom varierande tidsramar nått denna för
ståelse. 

I den enkätundersökning (Drugge G 1986) som föregick denna, angav 173 
patienter av 188 med sjukdomen cancer att de ville veta sin sjukdom, vil
ket bekräftas även i denna undersökning. Endast en patient reserverar sig 
mot detta: "Det kanske egentligen är bra att inte veta alltför mycket och 
att läkaren med sin kunskap har bedömt, att man inte vill egentligen tala 
om vad det är med tanke på hur patienten skulle reagera." (30). 

En liknande undersökning har bland annat gjorts i Danmark. Den studien 
omfattar 60 patienter med bröst-, colon-, rectum- eller annan magcancer. 
Resultaten visar att ett överväldigande flertal av cancerpatienterna vill 
veta sin diagnos (Henriques et al 1980). I en annan studie utförd av Kelly 
och Friesen (1950) intervjuades en grupp diagnostiserade cancerpatienter, 
i vilken 89 % angav att de ville veta sin sjukdom. 

Bristande resurser och tid är i många sammanhang sjukvårdens försvar. 
Det finns hos patienterna en medvetenhet om och förståelse för detta. Dok
torn behöver inte alltid uttrycka det i ord utan kan även visa det med 
sitt kroppsspråk. Den yttre miljön spelar också en betydande roll. Besked 
och resultat av undersökningarna lämnas tyvärr ofta i sterila behandlings
rum. Frånvaron av en väl utformad samtalsmiljö kan naturligtvis bli en ur
säkt för att undvika det personliga samtalet. Men vad är orsaken till vad? 
Om förståelse fanns för de psykosociala aspekterna av sjukdomen "borde" 
naturligtvis detta ha lett till att en sådan kontakt med patienten befräm
jades av den rumsliga utformningen. 

Upplevelsen av tidsbrist avspeglas i nedanstående citat: 

"Men Du är ändå inte riktigt nöjd med den här stressen. Den där stunden 
hos doktorn?" 

"Ja inte riktigt nöjd med det." 

"Nej." 

"Det tycker jag är synd, men det är ju det, det är ju så. Det är det en
da jag känner något större behov av. Det är ju så bråttom." 

"Men när Du, om jag går tillbaka till det här, när Du fick beskedet om 
sjukdomen. Då betydde det, att Du egentligen inte fick prata med någon, 
just när Du fick det?" 

"Nej, nej, det fick man inte. Det fanns ingen tid. Det var bara, det var 
bara så där kort och gott överallt. Det var bara som man trycker på en 
knapp på något vis. Det är ja eller nej eller så någonting. Det är uppta
get eller Du får vänta ett tag eller så sådant där." 
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"Men hur kändes det?" 

"Ja, det är nog ganska hjälplöst det. Det är också en svår situation." 

"Ja, för jag menar.." 

"Ja, den gången får man vara starkast själv ju och det är man. Det är ett 
utav det svåraste." 

"Precis när man får beskedet." 

"Ja, det är då det börjar sticka i kroppen." (10). 
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cancer är skrämmande." 
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7 

CANCERBILD 

Det inledande citatet är en äldre mans uppfattning om cancer. 
Ole Didrik Laerum, Haukelands sjukhus i Bergen, tog vid CTI:s nordiska 

kongress i Bergen (juni 1988) upp sin syn på "kreftsvulstens" betydelse 
för patienten. Enligt honom har det länge varit känt att elakartade svuls
ter kan ha generella effekter på patienten. Välkända symptom är bristande 
aptit, viktförlust, trötthet och anemi, liksom rubbad hormonbalans. De 
sista 5-10 åren har det med hjälp av molekylär och cel1 biologi sk forsk
ning på cancerväv kommit en mängd ny kunskap om onormala genprodukter, 
som produceras i kräftcellerna. Det rör sig om produktion av växtfakto-
rer eller receptorer för dessa på så sätt att växtregleringen i cellen 
kortslutes. Tillika ses att en rad svulster utsöndrar växtreglerande ämnen 
och olika typer av hormon!iknande substanser som förändrar den hormonella 
balansen i kroppen. Detta kan vara en förklaring till varför relativt små 
svulster kan ha betydande generella verkningar på kroppen. Till exempel 
är det känt att elakartade hjärnsvulster kan utsöndra växtfaktörer som 
undertrycker immunapparaten. Ett sådant ämne är sannolikt en viktig fak
tor vid den extrema avmagring och förgiftning av kroppen som kan ses vid 
vissa cancersjukdomar. 

Kräftsvulster kan också ha andra generella effekter på kroppen, dels 
lokalt i form av mekaniskt tryck och ödeläggelse av organ, dels generellt 
vid spridning. Även behandlingen av sjukdomen påverkar kroppens jämvikt 
bland annat kan cell giftsterapi inverka på det normala immunförsvaret. 

En del svulster har obetydliga generella symptom och patienter kan le
va ett helt normalt liv under lång tid med en "uhelbredeli g" sjukdom. Det 
förväntas att nyare forskningsresultat om onormal genreglering och utsönd
ring av olika ämnen från cancerceller kan få stor betydelse för behand
ling som tar sikte på att reducera allmänna symptom vid "kräftsvulster". 
Laerum ger en strikt medicinsk "cancerbild" i motsats till patienternas 
subjektiva "cancerbild11. 

Olika benämningar på sjukdomen cancer 

För inte så länge sedan var benämningen för cancersjukdomar, i såväl folk
mun som medicinskt språkbruk, kräfta. I Svenska akademiens ordlistas för
klaring av begreppet cancer finns kräfta medtaget. I samma ordlista står 
för ordet kräfta omvänt cancer. I vissa utländska artiklar användes fort
farande ordet kräfta som synonym för cancer, exempelvis tyskans Krebs och 
norskans kreft. 

Ingen av patienterna använder under samtalet benämningen kräfta för sin 
sjukdom, däremot används ersättningsord som "tumör", "polyp", "knöl", "det 
här" och "det där"". Patienter har påpekat, att även läkaren använt dessa 
ord då de talat om sjukdomen och det finns därför anledning att tro att de 
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ofta använder samma uttryckssätt. 
Laxenaire et al (1971) undersökte 80 cancerpatienters sjukdomsbild med 

hjälp av ett Rorschach-test. Deras cancerbild illustreras av vid testet 
givna beskrivningar. Cancern beskrivs till exempel som en "krabba", "vild
djur med förgreningar" etc. 

En inrotad föreställning är att människor i allmänhet har en inbyggd 
rädsla för cancersjukdomar, och att få en sådan ses som en dödsdom. Före
ställningen om hur cancer ser ut och orsaker till sjukdomens uppkomst 
växlar, men ofta uppfattas cancersjukdomen som tärande, svårgripbar 
och något som kan förinta hela ens jag. Hotet om identitetsförlust är myc
ket närvarande. Cancertavlan målas upp som något skrämmande, fult och far
ligt. Inte helt ovanligt är att den enskilde patienten känner en person
lig skuld till uppkomsten av sjukdomen. Även om han inte, i det direkta 
språkbruket, använder ordet skuld eller skyldig finns ändå, i de uttalan
de meningarna, klara hänvisningar till tankar på egen skuld. Cancer är en 
förrädisk sjukdom ur patienternas synpunkt, bland annat därför att många 
före upptäckten inte uppfattat sig som sjuka, eller haft fysiska smärtor. 
Det är snarast så, att först när människor verkligen förstått att de har 
en cancersjukdom, kommer rädslan för framtida fysisk smärta. "Ja, men 
tänk strax då när man fick reda på det här, vad ont jag fick. Det är ju 
märkligt." (28). Naturligtvis finns det även tankar på döden kombinerad 
med rädsla inför själva döendet och för att det skall bli ett långt ut
draget lidande. 

Sjukdomen cancers olika karaktärer bidrar säkerligen till att männi
skor har svårt att erkänna sjukdomen - för sig själva. För att vara sjuk 
måste det göra ont, och det gör inte cancer, i varje fall inte i begynnel
sen. En vanlig tro om cancer är att den har ett smygande moment i sig, 
vilket kan förklara en del av den så kallade "cancerskräcken" och även en 
del av den fördröjning, som är så vanlig: "Och jag tänkte fråga doktorn 
en gång. Kan man ha cancer i 30 år utan att det gör ont." (9). 

Genomgående förekommer skrämmande beskrivningar av sjukdomen cancer. 
Några av de vanligaste är: 

"Ja, jag tror det, för att ofta är det väl så med oss människor, att när 
man hör cancer, så blir det detsamma som en dödsdom. Man har liksom blivit 
invaggad i det". (16). 

"Svårt att acceptera den eftersom den är så smygande." (42). 

"Alla människor har cancer. Vissa blir inkapslade, andra bryter det ut på. 
Jag har den tron." (14). 

"Ja, man går ju och tänker som så, att rätt som det är, så blir det, då 
är det klippt. Man inbillar sig det." (26). 

"Själva ordet var avskräckande. Alltid hade jag tyckt det. Jag tyckte då 
att det liksom inte fanns någon återvändo." (9). 

"Då läste man en del läkarböcker där det stod att cancer liksom skär. Och 
just det där stickningarna tog man som att det skar ju som, men det var 
nog några nervstickningar. Fast så kände jag och tänkte, fy vad det skär. 
Det är nog cancern som skär, tänkte jag." (10). 

En man, som nu själv har njurbäckencancer, miste för 15 år sedan sin 
hustru i en, som han beskriver, svår cancersjukdom. Mannen har svårt att 
acceptera att han har cancer. Det kan bero på den erfarenhet han har av 
hustruns sjukdomstid, som innebär att cancer skall innebära lidande, själv 
känner han inget. "Fan det var hemska saker, alla slangar och grejer." 
Sin egen sjukdom har han en helt annan syn på, eftersom han inte alls kän
ner några plågor, 11.. och då är det liktydigt med att det är inte cancer." 
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(51). De förkunskaper han har, är att det skall vara lidande, plågor och 
ett snabbt förlopp. 

Många av patienterna verkar grunda sin uppfattning om sjukdomen på den 
erfarenhet de har av att nära följt anhöriga och vänner, som insjuknat 
och dött i cancer. Dessa referenser präglar dem och finns med i deras fö
reställningsvärld. "Dödsdom. Sommaren före hade min svägerska dött i can
cer. Jag tänkte det blir nog samma sak med mig." (4). 

En ung kvinna anser att hennes tidigare kontakt med och kunskap om mo
derns cancersjukdom inneburit fördelar eftersom hon använt sig av lärdo
men på ett positivt sätt: "Eftersom min mor dog i cancer hade jag en hel 
del kännedom om cancer, och det tror jag har hjälpt mig. Jag tror, att 
jag är mer observant. Jag tror att jag är mer lyhörd för förändringar." 
(3). 

Jämförelser mellan hur det var förr och nu är heller inte ovanligt och 
en äldre kvinna uttrycker följande: "Det är en svår sjukdom, som förr 
räknades som obotlig." (43). 

En kvinna, som efter ett tiotal år på nytt insjuknat i cancer, svarar 
på min fråga: "Men är det här med cancer så skrämmande, tycker Du?" - "Ja, 
det var det framförallt första gången. Nu är det mera ute. Nu kan man ju 
tala om att nu har man haft cancer. Det var liksom inte på samma sätt för
ra gången." (1). Även om cancersjukdomar fortfarande oftast uppfattas som 
en av de värsta sjukdomar som finns, kan en attitydförändring skönjas i 
uttalandet. 

I samband med de beskrivningar som gjorts av cancersjukdomar och konse
kvenserna av dem, har patienterna också velat tala om eventuella orsaker 
till varför de insjuknat och många är förvånade över att just "jag" fått 
en cancersjukdom, trots ibland en minutiös renlevnad: "Men samtidigt tyc
ker jag det är som orättvist. Jag vet inte hur jag skall uttrycka mig. 
Jag har aldrig varit så där att jag ätit fett. Kött har jag överhuvudta
get aldrig varit förtjust i. Inte har jag rökt och inte har jag druckit. 
Ändå skall man drabbas. Jag tycker det är nästan lite hårt när jag tycker 
att jag skött mig ganska bra." (7). 

Kost och kostvanor är ett aktuellt ämne som misstänks vara en vanlig 
orsak till uppkomsten av cancersjukdomar: "Ja, jag tror det. Grunden till 
det är nog kosten i alla fall. Och visst finns det andra faktorer som 
spelar in, men jag tror mycket på kosten." (9). 

En förändring av matvanorna ses ofta som en möjlighet att förhindra re
cidi v. Bristande motionsvanor anges däremot sällan som orsak till upp
komst av cancer, men är ett viktigt förändringsobjekt efter insjuknandet. 
Stress och andra psykiska påfrestningar anges som tänkbara och bidragande 
orsaker till att sjukdomen utlösts. "Det har jag ju läst att stress, en 
familjetragedi eller sorg inom familjen kan utlösa." (7). 

Några enstaka patienter misstänker att hårt fysiskt arbete kan ha va
rit en bidragande orsak till insjuknandet. Somliga slår fast att orsaken 
till sjukdomen är och förblir okänd och förmedlar därmed en viss hopplös
het. "Det är väl egentligen ingen som vet om det kan vara livsföringen, 
eller om det ligger och lurar i varenda människa." (12). 

Det är ett ytterst fåtal av de patienter, som jag talat med, som röker. 
De som gjort det, uppger att de slutat oftast en tid före insjuknandet i 
cancer. 

Cancersjukdomar förknippas med gåtfullhet. Bilderna och orsaksförkla
ringarna till uppkomsten varierar, men det finns ändå gemensamma nämnare, 
som exempelvis dess smygande och skrämmande karaktär. Det finns en tendens 
att vilja bevisa den egna oskulden till uppkomsten av cancern genom att 
framhålla ett sunt och ibland klanderfritt levnadssätt. "Och det är ju det 
att jag har försökt leva sunt." Känslor av skuld förefaller lättväckta hos 
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de som får sjukdomen, men även hos deras närmaste. Nära associerad med 
skuld är föreställningen om straff. Vad har jag gjort som skall straffas 
så hårt? 

Cancer aktualiserar i hög grad existentiella frågor, vilka vi negli
gerar och tabubelägger i det svenska samhället. Sjukdomen cancer gäller 
alltid andra men inte mig själv så länge jag inte har den. På min fråga: 
"Visste Du något om stomi?" svarar en patient: "Ja, inte annat än att 
jag hade läst. Det var en ganska stor artikel i Östersunds Posten för bra 
många år sedan om en i Brunflo som hade det. Men jag har aldrig i min 
vildaste fantasi kunnat tänka mig att jag själv skulle åka dit." (52). 
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"I och med att jag tagit bort det då, så fick jag livs

gnistan igen." 



129 

8 

AVDELNINGSVISTELSEN OCH DEN "BEFRIANDE" OPERATIONEN 

Inledningscitatet ger en kvinnas beskrivning av sin upplevelse direkt 
efter bröstoperationen. Hennes entusiasm och känsla av befrielse - i det 
ögonblicket - delas av ett stort antal patienter. Den euforiska upplevel
sen av "befrielse" har emellertid en hisnande närhet till en existentiell 
erfarenhet av "förlust". 

Kirurgisk cancerbehandling innebär vanligtvis stora ingrepp. Ibland 
avlägsnas hela kroppsdelar, som exempelvis vid en bröstoperation. För
lusten av ett organ spelar naturligtvis olika roll beroende på vem den 
drabbar. Reaktionerna efter en operation skiljer sig och kan graderas 
alltifrån upplevelse av en mild sorg till den djupaste förtvivlan. 

I jämförelse med patienternas beskrivningar av de psykiska reaktioner
na under de olika väntetiderna och vid diagnostillfället förefaller avdel
ningsvistelsen i samband med operation psykiskt sett ha varit en fridfull 
period. 

Som ett viktigt observandum bör noteras, att räknat i antal dagar utgör 
avdelningsvistelsen en bråkdel av den totala sjukdomstiden. De flesta 
patienters vårdtider är korta och rör sig mellan en vecka och tio dagar. 
Under den tid de vistats på sjukhuset har omhändertagandet fokuserats på 
dels operationen, dels det somatiska omhändertagandet i samband med den. 
Patienterna har kommit till sjukhuset med en alldeles bestämd avsikt och 
ett stort hopp, nämligen att genomgå operation och för att med hjälp av 
den behandlingsåtgärden bli fri cancern. 

Det är naturligtvis osäkert att spekulera över varför själva sjukhus
vistelsen upplevts som "fridfull". Jag tror att det finns ett moment av 
jagbefrielse och ansvarsbefrielse i denna upplevelse. En kort tid bär sjuk
vården tyngden av min cancer medan jag - när jag skrivs ut igen - återigen 
blir ensam bärare av sjukdomen. Jag försöker alltså att antyda att cancer 
inte bara har dimensionen "smärta" utan också "tyngd" och det är i detta 
sista avseende som avdelningsvistelsen "befriar". 

Patienterna i de tidigare indelade grupperna visar inga anmärknings
värda skillnader vad gäller uppfattning om operationsresultat. Deras be
dömning om avdelningsvårdens kvalitet, inbegripande in- och utskrivningar, 
är mycket likvärdiga. Redan här vill jag understryka att avdelningsvården 
och avdelningspersonalen får en synnerligen positiv kritik. De negativa 
synpunkterna i samband med vistelsen på sjukhuset berör kända problem som 
bristande läkarkontinuitet, information i samband med inskrivning, opera
tion och utskrivning. 

Med hänvisning till ovanstående har jag avstått från den tidigare 
kategori indelningen. 

I samband med att patienterna, på olika sätt, fått medddelande om sin 
sjukdom har de samtidigt även informerats om aktuell behandlingsåtgärd. 
Operation har - av förklarliga skäl - varit den första och vanligaste be-
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hand!ingsformen. Endast tre av patienterna har ej genomgått operation. Det 
bör påpekas att det efter information om cancersjukdomen eller en misstänkt 
sådan har följt ytterligare en väntetid i hemmet. Den har varierat, men i 
de flesta fall rör det sig om någon enstaka vecka till omkring en månad. 
Undantagen utgöres av fyra patienter, som säger sig ofrivilligt ha tving
ats vänta på operation mellan två och tolv månader. De, som intagits akut, 
har ofta opererats direkt eller i nära anslutning till sjukhusintagning
en. Ett fåtal har, av olika personliga skäl, valt att skjuta upp en er
bjuden operationstid. Däremot har ingen avstått ifrån operation, trots att 
den kan innebära risker. Tveklöst har erbjudandet om operation varit "hop
pet" för övervägande del av patienterna. Varför? Det är operationen som 
kan vara löftet om en framtid fri från cancer och en garanti för ett läng
re liv. En i någon mån överraskande upptäckt är att många, i direkt anslut
ning till genomgången operation hade en känsla av att den befriat dem från 
cancern. De beskriver känslan som förlösande men flyktig, då de redan vid 
hemkomsten 7-10 dagar därefter hade förlorat denna "förnimmelse". Av
delningsvistelsen, i förhållande till väntetiden i hemmet, gav trygghet 
och avbrottet var en välbehövlig "paus" i den psykiska anspänningen som 
dominerat vardagen före inskrivningen på sjukhuset. Av detta följer att 
många vid intagningen på sjukhuset befann sig i psykisk dålig kondition, 
alltifrån att vara spända till att vara sorgsna och deprimerade. 

Förutom sina personliga ägodelar för patienten med sig till sjukhuset 
ett bagage fyllt av känslor och tankar inför den stundande operationen. I 
bästa fall har en del av anspänningen släppt efter det att patienten mött 
personalen på avdelningen, fått sitt rum och sin sängplats. 

Ett inskrivningssamtal följer med läkaren och risken är stor att han 
är en helt ny bekantskap. Läkaren talar om sjukdomen och informerar om det 
planerade behandlingsprogrammet, så långt han känner till det. Inom ramen 
för detta samtal har det inte funnits utrymme för tal om känslor eller om 
de eventuella problem som operationen för med sig, exempelvis sådana som 
kommer att beröra identitet och sexualitet. Trots att många faktorer i 
samband med operationen varit okända har patienterna sett fram emot den. 
Vanliga frågestäl1ningar är: "Hur kommer det att kännas under själva ope
rationen, gör det ont?" " Kommer det att bli värre än vad de sagt till 
mig?" "Kommer jag överhuvudtaget att vakna upp efter operation?" Jag tror 
att tankarna kretsar framförallt kring själva uppvaknandet. Rädslan för att 
inte mer vakna upp är ett uttryck för dödshot. Naturligtvis finns, hos så 
gott som alla människor, en inbyggd respekt för kroppsingrepp, oavsett om 
de från sjukvårdens sida betraktas som i tekniskt avseende enkla och rutin
mässiga. Jag föreställer mig därtill att en canceroperation aldrig är "en-
kel ". 

En ung kvinna beskriver sina tankegångar inför förestående operation: 
"Då fick man i alla fall komma ner där. Ta av sig alla kläder och byta om 
helt alltså, och alla smycken och allt sådant där. Det var jag inte beredd 
på. Så fick jag de där tussarna på mig och så fick jag sitta med några vi
ta kläder, totalt ombytt. Sedan skulle jag lägga mig på en brist och sedan 
skulle jag bli inrullad i operationssalen. Då blev jag alldeles skakis. Då 
skulle de ge mig en lugnande spruta och jag skakade och hackade så jag höll 
nästan på att ramla av den där rullbritsen." (3). 

Fysiska och psykiska konsekvenser av ingreppet 

En canceroperation innebär för den enskilda människan betydligt mer än ett 
skickligt utfört ingrepp. Det handlar om vinst och förlust, om att - kan
ske - "få sitt liv tillbaka". Men denna existentiella gåva har ofta ett 
förhållandevis högt pris. Canceroperationer ger ofta förutom stympning ä
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ven märkbara hinder i det psykosociala och sexuella livet. Det är primärt 
mänskliga behov som påverkas. Vi förutsätter, att valet mellan att förlo
ra ett organ och därmed vinna chansen till ett fortsatt liv, alternativt 
att avstå operation och därmed chansen att bli frisk, är enkelt. Det är 
måhända fallet, men borde ändå etiskt förplikta till att samtala med pati
enten om de efterföljande konsekvenserna. Målet är givetvis inte att för
svåra valet, än mindre att försöka få patienten att avstå från operation, 
utan att ge denne en reell möjlighet att i ett tidigt skede påbörja bear
betningen av exempelvis organförlusten, vilken drabbar både det fysiska 
och psykiska livet. Organförlusten kan till exempel ha inneburit bortta
gandet av ett bröst, i ett fåtal fall bägge brösten. Operationens resul
tat har djupgående innebörd för den kvinnliga och manliga identiteten och 
sexualiteten. Det handlar om "stympade" självbilder.. 

Nedanstående patientcitat härrör från en kvinna som tidigare fått sitt 
ena bröst borttaget. När hon fick vetskap om cancer även i det andra brös
tet var hennes första och intensiva tanke att till varje pris försöka be
hålla det. Från sjukvårdens sida gjordes ansträngningar för att uppfylla 
hennes önskemål, men det ansågs för riskfyllt. 

"Jag sade ju hela tiden att jag helst ville behålla bröstet kvar. Så de 
skulle samtidigt undersöka det med andra sjukhus då, hur de ställde sig 
till det. Men det var nya läkare nästa gång och så satt de och läste i 
journalen vad jag var där för. Sådana besök ger ju ingenting. Jo, det ger 
väldigt mycket. Det ger det, att då går man hem och så fortsätter den där 
depressionen, som blir djupare och djupare. Det går inte att beskriva 
egentligen." 

"Nej, det förstår jag." 

"Nu är jag kanske till min person väldigt känslig, så att jag har svårt 
att liksom kasta av mig saker också, men människor är ju olika ." 

"Ja, precis ja, det måste man ju ta hänsyn till." (1). 

Det blev en exceptionell lång väntan innan kvinnan opererades, som del
vis kan bero på att det var sommar och delvis på att andra specialister 
konsulterades. Sjukvårdens ambition var att försöka tillfredsställa kvin
nans önskan om bröstbevarande kirurgi. 

Hon var emellertid i ett psykiskt miserabelt skick, när hon så småning
om skrevs in vid sjukhuset. Hon erfor en psykisk återupprepning av den 
tidigare bröstoperationen: 

"... för jag tyckte att efter dessa elva år, för jag hade upplevt första 
gången också. Under dessa elva år hade det inte heller hänt någonting just 
på den där sidan, om man säger på den psykiska sidan." 

"Ja, vem fick Du prata med om det här? Det måste ha varit väldigt jobbigt 
för Dig?" 

"Ja, vänta nu. Jo det var någon kurator här uppe på kirurgen som kom och 
pratade lite, men det var inte mycket. Det kom en kurator strax när jag 
kom in och skulle läggas in för operation. För då hade de pratat med and
ra sjukhus, bland annat med ... berättade den läkare, som jag talade med 
då. Han sa då att de ville göra en operation i alla fall. Jag fann mig i 
vad de sa. Jag rättade mig efter det. Jag hade inte tänkt att propsa emot 
någonting själv, men jag ville liksom få veta om jag möjligen kunde fått 
haft kvar det. Ja då kom det en kurator, men jag vet inte vad hon hette 
och inte nu, inte. Hon kom in till mig första dagen jag låg där. Ja, det 
var första dagen, för jag åkte på operation redan dagen därpå. Hon prata
de med mig och jag berättade hur jag hade det. Hon tyckte det var bedröv
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ligt förstås, väldigt tråkigt på alla sätt och hon sa så här: 'Jag kom
mer igen1, sa hon. Men hon kom aldrig igen." 

"Det gjorde hon inte." 

"Nej." 

Efter operation stålsatte kvinnan sig för att klara upp sin situation 
utan anhörigas hjälp, då hon visste att de var oroliga för hennes psykiska 
hälsotillstånd. Under de dagar hon låg kvar på sjukhuset klarade hon hjälp-
ligt av sin situation. Endast någon vecka efter hemkomsten brast allt inom 
henne med en djup depression som följd, vilken kulminerade i ett själv
mordsförsök. 

"Så att jag fick liksom från början inte bearbeta mig själv efteråt." 

"Fick Du möjlighet att prata med någon av läkarna om Dina problem? Om att 
Du hade det jobbigt?" 

"Nej, ingenting." 

"Inte på avdelningen heller." 

"Nej då. Jag låg ju härinne. Var det 8-10 dagar eller någonting?" 

"Utan tankarna fick mala och mala." 

"Ja, det gjorde det. Malde någonting så kolossalt så att ..." (1). 

Ovanstående berättelse utgör ett paradexempel på de konsekvenser en 
utebliven psykologisk bearbetning kan medföra. Det visar också att det 
psykosociala omhändertagandet inte fungerade, trots att kvinnan verkligen 
befann sig i riskzonen. Det är synnerligen viktiga "detaljer" som inte upp
märksammades och kvinnan borde redan under utredningstiden beretts möjlig
het att få påbörja den psykologiska bearbetningen. Dessutom motiverar även 
den tidsutdragna utredningen någon form av stödkontakt. 

En kvinna upplystes av di striktsläkaren om att det sannolikt var cancer 
i magen med tillägget "...'det kan ju hända att Du är ute i tid.1..". En
ligt kvinnan fortsatte läkaren med att säga: "...'Då', sa han, 'har inte 
tumören växt igenom, har Du hundra procents chans att klara dig', sa han. 
Har den växt igenom tarmväggen, då var det sämre, och det var det jag lev
de på. Han sa även: 'om man nu skall ha en tumör på tjocktarmen, så sitter 
Din tumör på bästa stället för att ta bort den'. Det var liksom det jag 
levde på då." 

Vid inskrivningssamtalet på sjukhuset får hon tala med en för henne 
okänd läkare. 

"Ja, jag kom ju in då och hade det där hoppet om att vara ute i tid och 
så där. Så säger läkaren som tog emot mig - jag sa också det till honom. 
Jag hoppas ju, sa jag, att jag är ute i tid och så där och då sa han: 
'det vet man ju inte förrän man öppnat' och det var ju riktigt." 

"Ja." 

"Men det behövdes ju inte mer förrän jag gick...(pekar nedåt med handen). 
Man är väldigt överkänslig. Han sa ju inget fel och det visste jag ju kan
ske själv också. Det behövdes inte mer." 

"Och samtidigt sa Du det där i hopp om att få ett annat svar." 

"Ja att få det bestyrkt. Javisst är det så." 

"Ja, det är nog lätt till att man tolkar väldigt mycket själv." 
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"Ja, man har fruktansvärt fin hörsel kan man säga." 

"Du har fått ordentlig information vad Du skulle göra för operation." 

"Ja (lång tystnad). Jag måste tänka efter. Jag frågade väl själv också 
och så visste jag lite förut. Jo, Jag har nästan förträngt det här, så 
den läkare som hade berättat för mig om röntgensvaret, jag passade på 
och fråga honom lite grann. Då sa han, att de nog skulle ta bort si och 
så mycket och sedan tänkte jag. Det här kan jag inte göra mera åt. Det 
är andra som nu tar över." 

Den första läkarens budskap tolkade kvinnan positivt, medan den andre 
läkaren förtar "hoppet". Detta enkla exempel visar vådan av flera inblan
dade läkare. Varje möjlighet till förståelse av patientens unika känslo
upplevelser och bearbetningar uteblir. 

Kvinnan är nöjd med avdelningsvården och personalen och betonar att 
det stora stödet fick hon av medpatienterna på rummet. 

"Du upplevde att om Du hade velat prata så hade det funnits möjligheter." 

"Läkaren hade naturligtvis inte så mycket tid, men jag hade inte behov av 
att prata. Då var man glad att det var överståndet och ingen kom med någ
ra negativa besked. Utan så länge ingen sa något, så var det bra." 

Efter operationen undvek kvinnan frågor om sin sjukdom, eftersom hon 
kände sig rädd för att få ett "dåligt" besked. (12). 

Kvinnan vill inte under avdelningsvistelsen bryta den "inbäddade" 
tryggheten och eventuellt rasera den genom ovälkomna provsvar. Sådana skul
le kunna ta bort illusionen att cancern är borta. 

Temat "flera inblandade läkare" följer så även i nästa berättelse. Den 
handlar om en kvinna som fick besked om cancer och en förstahandsinforma-
tion om att operationen kunde utmynna i en stomi. 

"Det var väl det som var mest värst att veta om man skulle få en sådan där 
stomi." 

Det visade sig emellertid att hon inte behövde stomi opereras ".. ja 
och det gick ju väldigt bra när jag inte behövde. Då var det ju väldigt 
positivt." 

"Det måste ju ha blivit en positiv överraskning." 

"Ja, fast läkaren nämnde det. Men då var det en annan läkare, som inte 
ville att jag skulle tänka på det för att då vart det som ett nederlag 
om det hade blivit. Men när jag vaknade då kom dom, kom läkaren som hade 
sagt att det kunde kanske gå att ordna på annat sätt." 

"Annat sätt?" 

"Ja och talade om att det hade gått..., det hade gått bra, så att det vart, 
det var ju en överraskning. " 

"En positiv överraskning." 

"Ja." 

En synnerligen stark övertygelse om att operationen tagit bort cancern 
förmedlas i nedanstående citat. En kort tid efter den kom dock tvivlet om 
att ingreppet verkligen för evigt tagit bort cancern. 

Den aktuella kvinnans psykiska ohälsa stegrades i takt med antalet da
gar (tre veckor) hon fick vänta på operation. Hon kunde ibland i rite be
mästra sin ångest och brukade vid dessa tillfällen ringa 90 000, eftersom 
hon hade en stark känsla av att "cancern skär". Avsikten med telefonpåring-
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ningarna var att påskynda borttagandet av cancern. 

"Jag minns, jag ringde upp till svägerskan och grät och det var ett så
dant där oroligt tillstånd. Det var ju en hemsk tid. Jag försökte fara 
till arbetet ändå." 

"Ja, som vanligt varje dag." 

"Ja, jag firade inte en dag. Jag skulle hit (sjukhuset) på måndag och jag 
var på arbetet så sent som på lördag, men då på söndag, då kände jag mig 
sjuk, så jag låg. Ville inte vara uppe." 

"Nej." 

"Det var någonting där. Man kan känna sig lugn, men ändå att det är nå
gonting man inte styr." 

"Precis ja, att man inte orkar." 

"Ja, man vet ju det mesta om allt som är farligt, men ibland styr man än
då inte sin egen kropp." (10). 

En viktig upplysning är att kvinnan fick sitt besked per brev, men i 
det var inte hennes sjukdom klart utsagd, det vill säga att det var can
cer. Dock var hon själv inställd på det och hade en förmåga att läsa mel
lan raderna. Vid inskrivningssamtalet på sjukhuset utspelar sig följande: 

"Men när jag kom hit. Då när jag skulle operera mig så sa jag åt den här 
doktor ... så sa jag, vad är det för någonting? Jag hade ju inte hört 
svart på vitt." 

"Nej." 

"Men bara på brevet där såg man. 'Ja', sa han, 'det är cancer', sa han. 
Ja, det vart ingen chock då inte." 

"Nej, utan Du hade redan ställt in Dig på det." 

"Ja det hade jag gjort." 

"Ja precis. Fick Du någon information om operationen som Du skulle genom
gå?" 

"Ja. Det kom upp en och tala om och ville höra om jag var sövd förut och 
det var ju väldigt fint gjort för jag har ju opererat mig förut, tagit 
bort ... och då sa de ingenting speciellt." 

"Och själva operationen och efteråt, var det bra?" 

"Ja. Det är värst och vakna innan man kommer sig som till livet igen på 
något vis. Man känner sig så djupt nere." 

"Ja." 

"När jag började vakna, då kom den där doktorn, som jag hade att göra med, 
han hette ... eller något sådant där, och då sa han, 'det här gick ju bra 
det fru... '.." 

"Hm." 

"I och med att jag hade tagit bort det då så fick jag livsgnistan igen. 
Dagen efter var jag ju uppe och då kom det en kurator och sa om jag skul
le gå med i bröstcancerföreningen. Nej, sa jag, jag vill umgås med friska. 
Jag tycktes ju ha gjort bort det då. Men då kom ju gymnasten och sa: 'att 
det kan ju komma igen på fem-tio eller femton år'. Det var gymnasten som 
sa det. Men jag tyckte det var så lång tid. Så att jag tyckte, att jag 
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fick ju livet till skänks en gång till om det så bara var fem år. Det kän
des så." 

"Hm. Får jag gå tillbaks till en sak. Du hade träffat en kurator allde
les efter operationen. Träffade Du henne fler gånger?" 

"Nej." 

"Bara en gång." 

"Ja, jag låg på avdelning... så hon kom ut till ja, alltså hallen där jag 
satt. Hon frågade och jag sa att jag ville inte gå med i någon bröstcan
cerförening. För att så fort man får det där så tycks man bli, man är ju 
påmind. Men så kände jag då. Och då svarade jag så. Så jag tycktes ha gjort 
bort det där då." 

"Ja, Du hade lämnat det bakom Dig så att säga." 

"Ja. Då sa hon, 'då är jag ute för sent'. Ja, sa jag, det kan nog hända. 
Jag vet inte vad som är sent och tidigt i det fallet för det var någon
ting som jag inte kände till." 

"Men Du pratade inte speciellt mycket med henne heller?" 

"Nej, det vart inte så mycket sagt." 

"Nej, om jag har förstått Dig rätt, så försvann väldigt mycket av Din oro 
i samband med operationen." 

"Javisst." 

"Det är på något sätt. Det togs bort." 

"Ja, det tog bort det." 

"I samband med att knölen försvann så försvann också oron?" 

"Javisst och i och med att det inte var någon spridning då så kändes det 
ju skönt. Men så kändes det de två första månaderna alltså, det kändes 
att man gjort bort det. Men då kom det igen en oro och den får man nog ha." 

"Den tycker Du att Du har kvar på något sätt." 

Kvinnan är utomordentligt nöjd med avdelningsvården även om hon i näs
ta andetag betraktar den som "fabriksmässig". 

"Det var så bra där så oj, oj, oj och de var så snälla. De tog nästan i-
kring en. En del var så hemskt snäll." 

"Hm." 

"Hemskt snäl1." 

"Pratade Du med avdelningspersonalen?" 

"Nej, de pratade man inte så mycket med för att man misstänker att man 
hindrade dem." 

"Mm, mm." 

Kvinnan hade en stark tilltro till operationen och hon såg den som sin 
räddning. Relativt snart efter hemkomsten började hon tvivla på om cancern 
verkligen var borttagen, vilket hon själv tror berodde dels på beskedet om 
strålning, dels på att hon medvetet försökt skjuta undan alla tankar på 
cancersjukdomen. 

En av de få som ställde sig tveksam till att låta sig opereras är en 
kvinna, som för övrigt chockades mycket svårt vid beskedet om att hon ha
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de cancer. I direkt anslutning till diagnostillfället bestämde hon sig 
för att avstå från den erbjudna operationen. Vid hemkomsten sa hon till 
sina anhöriga: 

"Jag går inte in och opererar, hellre dör jag." 

"Det sa Du." 

Operationen i sig var ett hopp om fortsatt liv men trots detta överväg
de hon till en början allvarligt att avstå från den. Hennes val mellan 
operation och död verkar under en begränsad tid ligga närmare döden. Un
der de 14 dagar som föregick operationen, isolerade hon sig i hemmet och 
ville inte tala med någon. Familjen tvingade sig på henne och kunde till 
slut påverka henne att ändra sitt tidigare beslut. Jag vill se det som 
att kvinnan trots allt själv valde operation. 

"Min familj pratade med mig under helgen att jag skulle in på sjukhuset 
och jag förstår inte vad som hände med mig. Det där kommer att gå så bra 
för Du är stark. Och det blev inte att jag sa nej, trots att jag har rätt 
till det, för det har jag. Jag sa till familjen, jag känner mig inte stark 
nu. " 

"Hm." 

På vilket sätt påverkade familjen hennes val? Det är förmodligen så, 
att mot hennes dödsönskan ställdes familjens budskap "vi vill att Du skall 
leva". Men in i det sista är hon obeslutsam, beslutsam endast i den me
ningen att beslutet skall bli hennes eget. Familjen följde henne till sjuk
huset och kvinnan berättar om denna händelse. 

"Jag gick in ensammen. Ingen fick följa med mig för jag sa till familjen, 
det här skall jag avgöra själv. Det kanske var dumt, men jag gjorde det 
för jag är sådan och vill klara av saker själv." 

"Hm." 

"Jag kom in där och allt blev bra sedan och jag kom på avdelning ... och 
hade det hemskt bra." 

"Hm." 

"Jag fick en doktor, som var jättegullig och bra, en AT-läkare. Det var 
väldigt bra och jag fick möjligheter att prata med doktorn som var för
stående. Jag sa till doktorn att jag ville ha en lungröntgen innan ope
ration och då sa doktorn: 'Varför kom Du på det?' Ja, jag känner något 
konstigt och har det svårt med andningen. 'Det är klart Du skall få det, 
lungröntgen.' Det kändes jättebra. Jag blev lugn och fin. Jag hade ju 
aldrig varit inne och gjort någon operation, så jag vet ingenting om nå-
gonti ng." 

Mötet med läkaren får en alldeles avgörande innebörd. Han ger, antag
ligen utan att själv kunna förstå betydelsen av sitt handlande, ett starkt 
stöd åt kvinnans beslut att genomgå operation - "att välja livet". 

"Var det första gången Du låg på sjukhus?" 

"Ja, jag har bara fött barn. Och med det var jag inne. Det kändes skönt 
och operationen var bra. Det var skönt att få sova. Ja det var det. Att 
vakna upp var inget och jag tyckte det var härligt bara." 

"Mm." 

Sent på eftermiddagen, efter operationen, blev kvinnan informerad av en 
ny läkare, som sa: 
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"Det var allvarligare än vi trodde eftersom det hade gått i lungorna." 

I efterhand kan hon inte riktigt förstå sin oberördhet vid läkarens 
besked, trots att det var en mycket dålig nyhet. 

"Men det var på samma dag som jag blev opererad. Jag vet inte - men det 
gjorde mig inte så mycket då. Jag vet inte, jag tänkte inte." 

"Men fick Du information om att det var värre än de trott redan på efter
middagen?" 

"Ja, ja efter operation." (4). 

Av uttalandet framkommer klart att hon inte förmådde ta in läkarens 
budskap om spridningen till lungan. Det förefaller märkligt om hon fick 
information om detta i samband med uppvaknandet, då det i det närmaste är 
meningslöst att lämna upplysningar till någon som befinner sig i ett upp-
vaknings- eller chocktillstånd. Naturligtvis är beskedet i detta läge helt 
inadekvat med tanke på den oerhört komplicerade förhistorien till opera
tionen för kvinnans del. 

Identitet och sexualitet 

Som framgått ingår i studien patienter som har olika former av cancersjuk
domar som ger skilda, men även likartade följdproblem, vilka inte så säl
lan tangerar varandra. Exempel på sådana cancertyper är bröst och prostata, 
som båda berör identitets- och sexualproblematiken. Vid prostataoperationer 
förändras förmågan till ett sexualliv - i sämsta fall försvinner denna 
helt - beroende på bland annat vilken behandling som vidtagits. 

Leibel et al (1980) redogör i en, enligt min uppfattning, mycket medi
cinskt inriktad artikel för olika problem efter kirurgi och stråbehandling. 
Vid radikal prostataektomi rapporteras impotens hos 85 - 90 % hos patien
terna. Det finns dock undersökningar som visar kvarstående sexualfunktion 
hos 59 - 67 % efter behandling av prostatacancer. Avgörande för ställnings
tagande för vilken behandling som skall insättas är, enligt författaren, 
prostatacancerns stadium. 

De psykologiska problemen - djupt störd sexualitet och identitet - mås
te ses som primära faktorer vid cancersjukdomar och kräver självfallet 
psykologisk bearbetning för att underlätta patientens fortsatta liv och 
samli v. 

Vettese (1976) anför "att cancerkirurgi tenderar att ge en negativ 
självbild och förlust av självkänsla." (s. 278). 

Det existentiella dilemmat åskådliggörs av en mans tankar, som de tog 
sig uttryck, innan han bestämde sig för operation. 

"Sedan så hade man ju inte någon återvändo där, utan man måste göra en o-
peration som jag då gick, ja, det tog väl ett halvår innan jag gick med 
på den operationen. Det var testiklarria. " 

"Vad var det som gjorde att Du tvekade?" 

"Ja, vad gör man som karl?" 

Den omvälvande psykiska reaktionen ledde till att mannen allvarligt 
övervägde att avstå från operation. Han tillät sig en lång betänketid in
nan han slutligen bestämde sig för att acceptera en sådan. Detta till 
skillnad från Peter Noll, som skrivit den omtalade boken "Den utmätta ti
den". Han valde att leva en kortare tid, men då helt och fullt, vilket 
bland annat innebar att han avstod från den erbjudna operationen. 
(Noll, P. 1985). 
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Mannen uttrycker den ångest han kände inför förlusten av potensen och 
därmed sin manlighet. Inom honom var det en kamp mellan valet av ett ful 1-
lödigt liv, på bekostnad av en kortare levnad. Sent omsider valde han att 
genomgå en operation, då han av läkare försäkrades om en 80 %-ig möjlig
het att bli frisk. När jag stannar upp i ett försök att fördjupa hans tan
kar omkring detta val, så säger han: 

"Det var fasen inget val." 

"Det var så Du tolkade det." 

"Ja, jag gjorde det sista gången, för jag hade liksom gått undan, halat 
på det här. Ja för samlivet." (28). 

Operationsalternativet var, enligt mannen, inte något fritt val efter
som han uppfattade att läkaren både verbalt och med sitt kroppsspråk un
derströk: "att det ändå var en cancersjukdom, som det var frågan om". Lä
karen framhöll, så att säga, livslängden framför samlivet. Även om mannen 
skjuter ifrån sig ansvaret för operationsbeslutet - så visst valde han! 

Låt mig ytterligare dröja vid bröst- och prostatacanceroperationer. De 
är ju de vanligast förekommande cancersjukdomarna och båda formerna är 
starkt knutna till vår identitet och sexualitet. Jag väljer ett citat ur 
samtalet med en bröstopererad kvinna, som kämpar för att kunna acceptera 
sig själv med den kroppsliga defekt som förlusten av bröstet inneburit. 
Hon betecknar sin kamp som en sorgeprocedur. 

"Du har varit relativt ensam om Dina känslor och tankar?" 

"Ja, min son har ju varit ..." 

"Har Du fler barn?" 

"Ja en dotter också. Hon är 24 år och ja, hon blev ju väldigt tagen." 

"Hm. " 

"Hon har aldrig velat se mitt operationsärr utan hon har sagt: 'visa mig 
inte'. " 

"Hm." 

Dotterns vägran att se moderns operationsärr fixerar en bild av den eg
na kroppen (moderns) som förstörd och misshandlad. Kvinnan formulerar sina 
tankar: "Nej, det är nog kvinnan som känner det, tror jag. För att man har 
ju varit glad över sin kropp och nu vill man ju gömma den." (7). 

Stomioperationen berör även den i hög grad identitet, närhet och sexua
litet. Exempel på frågeställningar, som patienten behöver få hjälp med att 
bearbeta är: "Syns påsen på magen?" "Luktar det illa?" "Vad kommer detta 
att betyda för mitt sexualliv?" "Kommer min man att finna mig motbjudande 
efter operationen?" 

En kvinna som genomgått stomioperation ger sin syn på det hon kände -
men orden är knappa och svårtydda. 

"Hur gick operationen?" 

"Ja, de säger ju att det gick bra. Ja det är klart för mig. Jag uppfatta
de väl inte att det gick bra. I och med att jag fick stomin, tycker jag ju 
inte att det gick bra." (52). 

Ovannämnda kirurgiska ingrepp får ses som exempel på hur mångfacettera-
de canceroperationer är. De för med sig oanade konsekvenser för hela män
niskans liv, fysiskt pch psykiskt. I patientomhändertagandet måste därför, 
som ett viktigt komplement, ingå erbjudande om hjälp för bearbetning av 
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de i psykosocialt och sexuellt avseende uppkomna hindren. Dessa delar, 
som i sig kräver speciell psykologisk behandling, hör dock vare sig till 
kirurgins kunskaps- eller verksamhetsområde. Dessa kunskaper måste till
föras den framtida cancervården. 

Ämnen som sexualitets- och identitetskriser är fortfarande tabubelag
da - även utanför den somatiska sjukvården. Vi vidrör dem knappast. Inom 
sjukvården förväntas det, i bästa fall, att patienten själv skall aktuali
sera det som vi själva vill hemlighålla. Om patienten avstår från det be
stämmer vi oss för att det inte är viktigt eller angeläget. Vi undviker 
heller inte samtal omkring identitet och sexualitet därför att det är ång-
estskapande för patienten, utan vi gör det därför att vår egen ångest 
hindrar oss. Vi talar mycket hellre om operationsrädsla och teknik än om 
psykisk smärta och sexualitet. Därmed bibehåller vi -vår "ogenomskinlighet", 
det vill säga att inte ge ut för mycket av oss själva. Vad jag menar är 
att den som samtalar med någon om exempelvis sexualitet ofrånkomligt även 
förmedlar sin egen inställning. Det kan göras på olika sätt, antingen ge
nom att försöka förstå eller genom att negligera problemet. I bägge fal
len är det i första hand min egen inställning, som jag uttrycker. "Jag 
tycker inte att det är viktigt och då skall heller inte Du göra det eller 
känna som Du känner." 

Således måste ett fullödigt psykosocialt omhändertagande av cancerpati
enter även innefatta identitets- och sexualitetsproblem. Dessa aspekter 
skall vara en lika naturlig del i behandlingen som blodprovstagningen är. 
Patientens sorg handlar inte enbart om cancer i bröst eller i prostata 
och fruktan för döden. Sorgen drabbar även livet och självbilden. "Jag 
är inte den som jag har varit. Jag hade två bröst, sedan ett och nu har 
jag inget." Möjligheten att få uttrycka och bearbeta "förlusten" måste 
tas med i behandlingen som något alldeles självklart, nödvändigt och na
turligt. Följande reflektion är värd ett beaktande. Kan det förhålla sig 
så, att operationen är den som för kirurgens del avslutar patientkontakten? 
Den primära arbetsuppgiften är ju, som jag ser det, ett skickligt utfört 
ingrepp och en uppföljning vad beträffar resultat av detta. 

Enligt Lichter (1987) erfar patienterna ambivalenta känslor gentemot 
kirurgen. De respekterar honom för hans kunskap som möjliggör bot men de 
fruktar konsekvenserna av ingreppet. Patienterna är speciellt ängsliga 
för operationer, exempelvis mastektomi och prostataektomi, som påverkar 
sexualitet och utseende. Han betonar vikten av att grundläggande infor
mation måste lämnas för att en tillitsfull relation skall kunna etableras. 
Vet patienten ingenting om vad som skall hända kan denne inte deltaga i 
behandlingen och tilldelas på så sätt en passiv roll. Det är därför be
tydelsefullt att kirurgen före operationen förklarar de diagnostiska möj
ligheterna, det planerade kirurgiska ingreppet och de eventuella handikapp 
som detta kan medföra. Lichter redovisar undersökningar som är gjorda om
kring ämnet operation - patientreaktioner, till exempel en undersökning av 
Egberg et al 1963. Den visade att väl informerade patienter tenderade att ha 
mindre postoperativ smärta och hämtade sig fortare efter ingreppet än de 
som hade fått mindre information. Lichter anför även att det finns de som 
inte vill veta vad som skall hända. Det problemet kan avhjälpas genom att 
läkaren frågar om de vill veta något om ingreppet, men Lichter poängterar 
att ingrepp som ger kosmetiska förändringar kan vålla allvarliga påfrest
ningar och sådana ingrepp bör föregås av en diskussion omkring psykologi
ska och fysiska konsekvenser. Min uppfattning är att det åligger läkaren 
att i dessa fall motivera patienten till samtal omkring ingreppet. 

Lichter refererar också till en undersökning av Skipper & Leonard 1968 
som visar att informat i on och stöd, som ges till familjen, även har en be
tydande positiv inverkan på patientens reaktioner vid operationen. 
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Avdelni ngsvård 

Efter operationsingreppet kände många en euforisk glädje över att ha åter
vänt till livet och en lättnad över att operationen var genomförd. Det är 
markant likartade uppfattningar som delges. Efter operation och under av
delningsvistelsen har tankarna huvudsakligen varit koncentrerade på den 
somatiska hälsan och cancerns försvinnande. Den psykiska smärtan kändes 
inte lika aktuell och svår som i samband med den "egna upptäckten" och 
diagnosbeskedet. Operation i samband med cancersjukdomar är tveklöst ett 
stort löfte och en mycket viktig milstolpe samt ett positivt avbrott i en 
dessförinnan ångestladdad tillvaro. Operatören är befriaren som kommer 
att ta bort det "onda" och som sätter stopp för "sådant här" och förintar 
det som finns i ens kropp. Den psykiska smärtan är undanträngd och pati
enten har - om än under en kort period - fått skjuta över ansvaret för 
tillfrisknandet på sjukvården. 

Det allmänna omdömet om avdelningsvården är att den, med betoning på 
kroppsvård, är bra. Den kritik, som förs fram, riktar sig mot information 
och samtal omkring in- och utskrivning samt att operatören efter ingreppet 
inte talat med patienten. Mitt intryck av beskrivningarna om sjukhusvis
telserna är att patienterna inte heller under denna tid haft möjlighet att 
knyta en relation. De önskar personalkontinuitet även under avdelnings
vistelsen och detta gäller alla personal kategorier (sjuksköterskor, under
sköterskor och sjukvårdsbiträden), således inte enbart läkarkontinuitet. 
Med många personer inblandade i samma patientärende är risken stor för 

motsägande och dubbla budskap. Det sistnämnda kan exemplifieras med följ
ande patientuttalande: 

"Sedan vet jag på avdelningen, när jag skrevs ut, efter den här cancerbort-
tagningen, så var det en ganska ung läkare - två stycken. Det var en som 
skrev ut mig och han nonchalerade det här alldeles och säger: 'det var en 
helt onödig operation det här'. Hade inte behövt gjort den ens. Ja, det är 
det och just vid utskrivningen, det går väldigt slumpartat, stresspratat. 
Det är väldigt beroende på läkare. För efter första operationen så var det 
en kvinna som opererade mig. Hon skrev ut mig också. Det är första gången 
som samma har skrivit in och ut." (50). 

Självfallet har patienterna åsikter om konsekvenserna av läkarnas be
nägenhet att "växla" patienter emellan sig. De misstänker att följden blir 
ytliga kunskaper om varje enskild person. Läkaren måste i många fall base
ra sina kunskaper om sjukhistorien genom att förlita sig på journalanteck-
ni ngar. 

Bedömningen av avdelningsvistelsen i samband med operation blir att den 
allra största delen av patienterna är nöjda med den. De har stor förståel
se för den stress, som de anser att sjuksköterskor och vårdbiträden ut
sätts för. Utmärkande är även den tacksamhet som uttrycks för deras tunga 
arbetsinsatser, som visas genom att de inte vill "lägga mer sten på deras 
börda" genom att uttala kritik. Till exempel förekommer uppfattningen att 
avdelningspersonalen tidsmässigt inte har möjlighet att i nämnvärd ut
sträckning tala eller närmare bekanta sig med den sjuke. Däremot finns det 
uttalade önskemål om att den i sjukhusvärlden förhärskande anonymiteten 
skall brytas. 

Sjukhusvistelsen som är en begränsad tid, kännetecknas av lättnad, men 
redan vid utskrivningen möter den positiva framtidsbilden den subjektiva 
verkligheten. Ganska snart efter hemkomsten återkommer oron och ångesten . 
Framför patienten ligger en serie efterbehandlingår (strålning, cytostati-
ka etc) samt de tätt återkommande kontrol1 besöken, vars primära uppgift är 
att följa den somatiska sjukdomsprocessen. Trots detta är de psykosociala 
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svårigheterna oftast de mest påtagliga och besvärande. 
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"Nej, huvva det var hemskt." 
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9 

ADJUVANTA BEHANDLINGAR 

Med adjuvant behandling avses sådan som ges i anslutning till huvudbe
handling, exempelvis strålning, cytostatika eller annan medicinering, typ 
hormonpreparat. 

I föreliggande studie vidrör jag endast bieffekterna av strål- och 
cytostatikabehandling. Den psykosociala problematiken i samband med dessa 
är uppenbar, men trots det föga beaktad, och kunskaperna härom är frag
mentariska och osystematiska. De olika frågeställningarna och problemen 
som väcks i samband med adjuvanta behandlingar är så omfattande att des
sa i sig kräver en särskild studie, och mitt bidrag i detta sammanhang är 
av begränsad räckvidd som framgår av det följande: "Har Du fått någon be
handling efter operation?" Sammanlagt angav aderton patienter att de ge
nomgått strålbehandling och fem hade fått cytostatika, varav endast en 
hade avslutat sin kur vid tidpunkten för samtalet. Tre fick annan adjuvant 
behandling, exempelvis med radioaktivt jod. 

Bi verkningarna av cytostatika är väl kända. Däremot har den psykosocia
la innebörden av strålterapi undersökts mindre. Karin Gyllensköld (1976) 
beskriver dock tolv patienters erfarenheter av strålning och hon drar 
bland annat slutsatsen att "strålterapi liksom cancersjukdom förknippas 
med det som är farligt, kusligt, destruktivt, med det som har med död att 
göra." (s. 168). 

Min erfarenhet är att patienterna upplever strålterapi som mystisk, 
eftersom den varken syns, hörs eller gör ont men ändå skall döda cancer
cellerna. Strålning väcker dubbla associationer - bot och död. 

Östersunds sjukhus har ingen egen avdelning för strålterapi och pati
enterna remitteras därför till regionsjukhuset i Umeå. Detta medför själv
fallet extraordinära psykosociala påfrestningar eftersom de inte kan vis
tas i hemmet. Under de långa strålningsperioderna bor de nästan undantags
löst på patienthotell, vilket betyder avsaknad av vardagstrygghet som 
familj, vänner etc. Vanligtvis har strålterapin påbörjats relativt snabbt 
efter operation då patientens fysiska krafter fortfarande är nedsatta. 
Detsamma gäller även den psykiska konditionen, som i många fall är än mer 
illa åtgången. Några patienter beskriver svåra, besvärande och kvarståen
de strålningsskador. Den huvudsakliga kritiken riktas dock mot det psyko
sociala omhändertagandet. Patienterna hade till exempel inte haft möjlig
het att etablera någon samtalskontakt under de veckor strålbehandlingen 
pågick även om de känt sig deprimerade och ångestfyllda. 

Cytostatika ges i kurativt och symptomförebyggande syfte, men det van
ligaste är att behandlingen ges pal 1 i ati vt. Bi verkningar, både psykiska 
och fysiska, av denna terapi är vanliga. 

Kardinal och Cupper (1977) intervjuade 50 patienter med långt framskri
den cancer i olika former som behandlats med cytostatika. Enligt förfat
tarna ger cellgifter en mångfald väl kända biverkningar, som illamående 
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kräkningar, benmärgsdepression och håravfall. Patienterna visade dock 
stor tolerans mot dessa bi verkningar. Förlusten av håret upplevdes som 
svårast och nämndes som skrämmande även av dem som inte drabbats av hår
avfall. En annan negativ sidoeffekt var munsår, som hindrade patienterna 
från att äta. 

Palmer et al (1980) intervjuade 47 kvinnor med primär bröstcancer och 
spridning till en eller flera axillymfkörtlar. Kvinnorna behandlades an
tingen med en sorts cytostatika eller med en blandning av flera preparat. 
I undersökningsresultatet framkom bland annat att biverkningar som illa
mående, kräkningar, olustkänslor och håravfall varit tillräckligt allvar
liga för att påverka sättet att leva hos nio kvinnor (42 %), som endast 
fått en sorts cytostatika och hos nitton (79 %) av dem, som fått 
cell giftsblandningen. 

Samtliga fem patienter, i min studie, som varit föremål för cytostati-
kabehandling beskrev biverkningar i form av håravfall, kraftigt illamå
ende, ihållande kräkningar och psykiska problem. Då dessa behandlingar är 
utdragna i tid får de en negativ effekt på patientens totala livssitua
tion. Sjukvården måste vinnlägga sig om att informera patienterna om des
sa kända bi verkningar. Det är viktigt att ta reda på om denne är beredd 
att acceptera dessa, men att också informera om den lindring som kan ges. 
Vilken hjälp skall de få som reagerar mot cytostatikabehandling med de
pressiva symptom och ångest? Ingen av de fem patienter som har varit och 
fortfarande är föremål för cytostatikabehandling vid tidpunkten för sam
talet hade erbjudits psykosocialt stöd. Hanterandet av cellgifter har 
även en starkt psykologisk laddning för personalen. Vilken hjälp skall 
personalen få? Det psykosociala tomrummet när det gäller att ge patien
terna stöd har, menar jag, samma förklaring som jag tidigare varit inne 
på: Sjukvårdens negligering av vårdens icke-medicinska aspekter. En del
förklaring är att ett behandlingsförlopp där processen påbörjats, utan en 
helhetssyn på patienten fortsätter i samma spår även i fortsättningen. 
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"Och då två månader efter den stora operationen, så var man 

ju väck, trött och ledsen och chockad ...." 



EFTERFÖLJANDE REGELBUNDNA ÅTERBESÖK FÖR KONTROLL AV CANCER

SJUKDOMEN 

Föregående kapitel visar att avdelningsvistelsen och operationen i sam
band med den betraktats som en "ljus händelse" och "ett hopp" om en fram
tid fri från cancer. Vid utskrivningen från sjukhuset hade i allmänhet 
patienterna informerats om eventuella efterbehandlingår (strålning eller 
cytostatika) samt om de regelbundna rutinkontrollerna av cancersjukdomen. 
Det är troligt att det, i utskrivningssamtalet med läkaren, förekommit en 
diskussion omkring den framtida prognosen. I nära anslutning till opera
tionstillfället sker återbesöken vanligtvis med någon månads mellanrum 
för att så småningom glesas ut till halvårs- och årsvisa sådana. Dessa upp
hör i bästa fall efter några år. De regelbundet återkommande besöken bor
de tjäna flera syften. Den huvudsakliga intentionen med dessa är strikt 
medicinsk, det vill säga att så snabbt som möjligt upptäcka eventuella re
cidi v. 

Är allting glömt vid hemkomsten? 

Många patienter hade direkt efter operationen känslan av att den tagit 
bort cancern, men redan vid hemkomsten uppstod tvivel. Dessutom var de fy
siska krafterna nedsatta efter ingreppet, vilket självfallet även gav ne
gativa psykiska effekter. Under tiden på sjukhuset fick patienterna hjälp 
med den kroppsliga omvårdnaden, men väl hemma åligger ansvaret dem själva. 
Vanligt var att operationen medfört en stympning, förlust av en kroppsdel 
eller en funktionsstörning. Sådana ingrepp ger fysiska men även i hög grad 
psykiska följdverkningar. 

Nedanstående fallbeskrivning tjänar som en illustration till hemkoms
tens problematik. 

En 55-årig kvinna som bröstopererats berättar att hon före operations
ingreppet inte visste i vilken omfattning bröstet skulle deformeras. Hon 
hade informerats om att det inte var cancer, men att den knöl hon hade i 
ena bröstet skulle avlägsnas för fortsatt undersökning (så kallat frys-
snittsförfarande). Om det visade sig vara cancer skulle däremot hela brös
tet borttas. Efter uppvaknandet låg hon och tänkte: "Då jag vaknade då, så 
låg jag och filosoferade. Skulle jag fråga eller skulle jag inte. Så tänk
te jag, jag frågar, jag måste ju. Har de tagit bröstet, sa jag. 'Ja!1 Ja, 
sa jag, de behöver inte säga någonting mer, då vet jag precis. Jag vet in
te. Man var nog liksom inte klar att tänka att det var så särskilt farligt, 
då." 

"Nej." 

"Medans jag låg på lasarettet tyckte jag inte det var några problem. Jag 
hade inga besvär, inte ett dugg, så att jag var nere eller så. Jag var 
pigg hela tiden, inget ont och ingenting." 
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I samband med utskrivningen hörde hon på avstånd att personalen disku
terade strålbehandling. Hon tog upp det hon hört med utskrivande läkare, 
men fick inget bestämt svar på sin undran. Istället uppfattade hon att lä
karen betraktade henne som fullt frisk, "jag var ju frisk", men han utlo
vade under alla förhållanden ett slutgiltigt besked oavsett om det blev 
eller inte blev aktuellt med strålterapi. När hon istället genom ett brev 
fick bekräftelse på den från det sjukhus som skulle utföra behandlingen, 
kom reaktionen i form av besvikelse: "Den dagen tyckte jag var lite job
big och likaså den dan jag kom hem från lasarettet, då tror jag att jag 
grät för alla dagar." 

"Jaha." 

"Ja, jag var absolut knäckt." 

"Kommer Du ihåg vad Du tänkte och hur Du kände?" 

"Nej, jag kände mig så hemskt ensam och övergiven. 
satt och drack kaffe och så måste han gå till sitt 
ensam och då vart jag genast ..." 

"Mörkare." 

"Ja och jag tänkte att det här, att det aldrig skulle sluta. Så jag måste 
gå bort och prata med någon." 

Den psykiska reaktionen vid hemkomsten överraskade henne. Hon förklarar 
"fördröjningen" av den med att det på sjukhuset var full aktivitet, och 
att hon där blev kroppsligt väl omhändertagen och vare sig ville eller ha
de tid att känna efter vad bröstoperationen hade för inre betydelse. Sjuk
vårdspersonal hade på ett fint sätt skött omläggningen av operationssåret, 
och själv stod hon "utanför" det problem som trots allt var hennes eget. 

"Det blir liksom annorlunda när man kommer hem. Nu skall jag klara det här 
själv liksom. Ja, jag tyckte inte att det var så roligt att ta och titta 
på det där (märket efter bröstet) heller." 

"Du tyckte inte det?" 

"Nej, inte genast då. För här (på sjukhuset) brydde jag mig inte om, men 
då liksom skulle jag ju greja själv lite grann." (19). 

Eftersom hon vare sig klarade av att vidröra operationsområdet eller 
se på det, tvingades hon att anlita hjälp av nära anhöriga för omläggning 
av såret. Förr eller senare kräver allt sin bearbetning. Det är tydligt 
att kvinnan ryggar tillbaka inför åsynen av det sår som bröstoperationen 
efterlämnat och det blev otäckt att se sig själv. Under sjukhusvistelsen 
hade hon inte behövt eller velat befatta sig med bröstförlusten. Vid hem
komsten ställs hon inför verkligheten på ett helt annat sätt eftersom an
svaret nu åvilar henne. Vid utskrivningssamtalet uppfattade hon sig som 
"friskförklarad". Känslan blev inte bestående. Redan i samband med hem
komsten och när beskedet om strålbehandlingen anlände, kom insikten om att 
sjukdomen blev utsträckt i tid - och med den sorgen. 

Den magiska femårsgränsen 

Vi vet att ett insjuknande i cancer, till skillnad från många andra sjuk
domar, innebär en mer eller mindre ständigt gnagande rädsla för att den 
skall sprida sig eller blossa upp på annat ställe i kroppen (recidivräds-
la). Det är något av "i väntan på Godot". Även om patienten är friskför-
klarad och somatiskt symptomfri kvarstår den psykologiska oron. Inför var-

För jag vet så väl, vi 
arbete och då vart jag 
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je återbesök omformuleras frågan om cancerns vara eller inte vara. Männi
skor uppfattar - med rätta - att cancersjukdomar är lömska men att "sä
kerheten" ökar i takt med tiden och därmed det väsentligaste av allt- över
levnadschansen. De första fem åren efter insjuknandet betecknas som mest 
kritiska: under den tiden är (enligt många patienter) risken som störst 
för ett nytt insjuknande. Många gav uttryck för en längtan att komma för
bi de första fem kritiska åren. Den magiska gränsen ses som en milstolpe 
i tillfrisknandet: "Klarar jag mig bara fem år från att cancern dyker upp 
igen är mina överlevnadschanser betydligt större." 

Sett från en passiv åskådares synpunkt kan det tyckas att regelbundna 
kontroller enbart skulle innebära fördelar. Det finns dock en annan, fö
ga uppmärksammad, sida av dessa återbesök. Veckorna före en kontroll fram
ställs som ångest!addade och fyllda av oro inför kommande besked. Kontrol
lerna är ur patienternas synpunkt potentiella recidivbesked. Tillvaron är, 
för många cancersjuka, i märkbar utsträckning uppbyggd omkring tiden fö
re och efter kontrollerna. Någon eller några veckor före en sådan stegras 
ångesten och rädslan. Direkt efter läkarbesöket, förutsatt att tillstån
det är status quo, infinner sig höjdpunkten av välbefinnande. Lyckokäns
lan avtar i takt med att tidpunkten för nästa återbesök närmar sig. Jag 
tror att patienten vågar tro på hälsan och framtiden till dess att nästa 
kallelse om inställelse till återbesök dyker upp från sjukhuset. Det finns 
en general iserad ångest inför möjligheten att få ett recidiv; denna be
härskas och får en primitiv struktur genom att knytas till kontrollerna. 
En cancersjukdom innebär, så vitt jag förstår, ett oros- och ångesttill
stånd under en mycket lång tid. Frågan är om rädslan för recidiv överhu
vudtaget släpper greppet annat än periodvis. En patient meddelade mig helt 
nyligen per telefon: "Det skulle ha blivit fem år i april sedan jag fick 
cancer, och nu blev jag på nytt sjuk i januari." (19). Det patienten me
nar är att hon nära nog lyckades passera gränsen förbi den magiska måna
den apri 1. 

Hoppfullhet men även reservation visar nedanstående patient med sitt 
uttalande: "Nu har jag klarat mig i tre år, så det kanske går bra även i 
fortsättningen". (5). 

Hur upplevs kontrol1 besöken ? 

Trots de psykiskt påfrestande momenten före och i samband med återbesöken 
är det ingen som vill avstå ifrån dem. Tvärtom anses dessa synnerligen 
nödvändiga, men ändå problemfyllda. En annan och väsentlig sak är åsikter
na om hur dessa borde vara upplagda, till vilka jag återkommer i senare 
delen av kapitlet. 

Som tidigare nämnts stegras patienternas ångest inför besöket och räds
lan för recidiv aktualiseras. Av den anledningen har jag funnit det lämp
ligt att behandla "återfallsrädslan" i samband med beskrivning av upple
velserna vid de återkommande rutinkontrollerna. För det är just vid des
sa, som de förväntar sig noggranna förklaringar om sjukdomsprogressen. I 
sin ensamhet går patienten och funderar på hur det är ställt och om resul
tatet kommer att avvika från föregående undersökning. Den gruppindelning 
som gjordes med utgångspunkt ifrån beskrivna reaktioner vid diagnosbeske
det är meningsfull att återvända till i detta kapitel, eftersom uppfatt
ningarna om rutinkontrollerna varierar, dock inte i lika stor utsträck
ning som beträffande reaktionen. 

Finns det en självklarhet i att patienter i allmänhet talar om sin oro 
och sina innersta tankar med den läkare, som de träffar i samband med be
söket? Det förekommer men jag tror att det är betydligt vanligare att pa
tienterna av skilda anledningar inte gör det. Deras återhållsamhet kan 
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till en del bero på den rädsla för spridning de bär inom sig. 
Ett sätt att uthärda tillvaron är att resonera på följande sätt: "Om 

jag inget frågar och läkaren inte säger något, då är det säkert bra." (12). 
En annan rimlig förklaring till patienternas ofta passiva hållning inför 
läkaren är "främlingskapet" och en annan kan vara att deras nervositet 
orsakar en blockering. Det är som om de drabbades av minnesförlust. Vik
tigt är att sjukvårdspersonal i allmänhet och doktorer i synnerhet är på 
det klara med att patienterna fortfarande har en ytterst stor respekt för 
dem. Detta återverkar negativt på relationen doktor - patient, nota bene: 
om inte denna respekt i sin tur bemöts av förståelse och gensvar. 

Gruppen stark psykisk reaktion 

Ovannämnda grupp omfattar 26 patienter, varav 18 är kvinnor. Samtliga be
skrev diagnostillfället som traumatiskt. Min bedömning är att dessa pati
enter har lätt för att uttrycka sig, kan och vill verbalisera sina känslo
upplevelser. De koncentrerar sig under samtalet på att tala om sin cancer
sjukdom och de förskjuter inte sin oro och ängslan. De har i stor ut
sträckning delat sin ångest och rädsla för sjukdomen med anhöriga. Med un
dantag av någon enstaka patient har de upplevt stödet ifrån dem. 

Jag återger kortfattat en mans berättelse om sin recidivrädsla och det 
han känner inför kontrollbesöken. 

En kort tid efter det att mannen hade fått kännedom om sin cancersjuk
dom dog en nära vän till honom på grund av cancer. Mannen reagerade med 
stark ångest vid sin väns bortgång, men även med somatiska symptom. Han 
besvärades av värk i kroppen, kände skräck och misstänkte själv skelett
cancer. Han försökte bemästra sin oro men ångesten tilltog, och han vände 
sig till sjukhuset för att få hjälp. Mannen är övertygad om att han över
förde sin starka rädsla på den sjuksköterska han talade med. Så gott som 
omgående, efter telefonsamtalet, bereddes han tid för noggrann somatisk 
undersökning. Småningom fick han veta att hans misstanke om och rädsla för 
skelettcancer var obefogad, men mannen är synnerligen förvånad över att 
ingen talade med honom om vad ångesten kunde stå för. Vid samtalet med mig 
uppgav han sig inte ha blivit fri skräcken. Den stegras dessutom märkbart 
inför varje återbesök. 

"Ja, nej jag vet inte hur man skall tolka det här. Ibland går man och und
rar. Förmodligen är det väl normalt eftersom de inte har skrivit någon
ting. Ibland kommer jag på det, att det kan också vara så här, att det 
kanske har börjat spöka igen. Då vill man inte oroa mig alltså. Man har 
ju sin fantasi själv också." 

En kort tid före vårt möte hade mannen varit på ett rutinbesök, och han 
delger sina funderingar omkring detta: 

"Ja, det är nu resultatet här. Hur länge skall man gå? Om man, vad jag 
skulle, men det kan man kanske aldrig säga. Jag vet inte, det är det. Det 
här det har stannat. Det är för gott, va? För det vet jag inte om man kan 
få det svaret." 

"Ja, det är det Du skulle vilja veta?" 

"Ja, då är ju saken klar. Men det som oroar mig nu, det är att den här o-
perationen har gett ett resultat tillfälligt och att den återkommer. Det 
är det som är oron, spridningen - alltså spridningen." (28). 

En kvinna som, alltsedan hon opererades 1983, känt sig orolig och rast
lös uppger att hon först på senare tid börjat ana att det stabila orostill
ståndet har sin grund i recidivrädslan. Varje återbesök är en "mardröm". 
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Den utväg hon funderat på formuleras i ord: "Jag väljer självmord framför 
ett recidi v". Hon är besviken över att så gott som vid varje återbesök 
konfronteras med en ny läkare. Vid ett tillfälle demonstrerade hon sitt 
missnöje genom att helt resolut avstå ifrån att träffa den för henne okän
de läkaren. Sedermera har hon fått kontakt med en doktor, som hon hyser 
stort förtroende för vad gäller det medicinska omhändertagandet. Den psy
kiska labiliteten tror hon i huvudsak beror på att hon på egen hand inte 
klarat av att bearbeta den chockupplevelse beskedet om cancersjukdomen 
gav. (6). 

Utöver den ångest som en kvinnlig magcanceropererad patient känner in
för sina kontrollbesök är hon också undrande över kvaliteten på den soma
tiska undersökningen: "Ja, det kanske är fånigt, men jag tänker så här. 
De klämmer en på magen och tar blodprov och SR, men jag tänker ibland. De 
känner aldrig på lymfkörtlarna och så där. Men det är klart, det kan jag 
ju fråga läkaren nu när jag träffar honom. Det kan jag visst göra". 

Kvinnan tecknar på ett fint sätt bilden av sin "vardagsrädsla", som 
den ser ut efter cancersjukdomen: 

"Den är starkare. Den är ju stark. Vad skall jag säga? Förr hade jag väl 
aldrig känt efter några knölar, men nu när det nyper i magen blir man ju 
orolig och den oron får man väl dras med", och hon fortsätter: "Jag har 
också träffat de som opererats för cancer, som säger: 'Nej - det tänker 
jag aldrig på1." 

Kvinnan hade för kort tid sedan förlorat en syster, som avled i cancer 
"... och det blev ju påspädning för mig då, plus en annan bekant, som var.. 
Goda vänner, de är så snälla och drar fram exempel på den och den som har 
haft samma, som har opererats för samma som Du - och nu är han frisk. Det 
var en som ringde och sa: 'Här sitter nu en', den som vi båda kände, 'och 
han är opererad för samma som Du'. Det är tre år sedan och nu är han frisk-
förklarad. Och sedan gick det några månader och så läste jag dödsannonsen 
då. Då blir man ju - då åker man ju ner i skorna igen." (12). 

Tankegångarna ovan är belysande och ger en inblick i cancersjukas dag
liga liv. Det vill säga med vetskapen om att ha cancer följer så gott som 
alltid rädslan för dess återkomst, oavsett om känslan objektivt sett är 
realistisk eller inte. Patienternas tankevärld inrymmer en omfattande 
rädsla för att insjukna på nytt och att på grund av det möta en för tidig 
död. Självfallet växlar både känslorna och tankarna, och som jag har för
stått problemet är recidivrädslan intensivast någon vecka före ett åter
besök. Olika symptomyttringar förekommer alltifrån sömnproblem till agg
ressivitet. Det är dessutom högst sannolikt att en dåligt bearbetad eller 
rent av en helt obearbetad psykisk reaktion, som har sina rötter i ur
sprungsbeskedet , ger psykiska efterverkningar inför ett kontrol1 besök. Det 
är inget att förundra sig över att många bävar inför resultat av läkarun
dersökningen och provsvaren, eftersom erfarenheten är att sjukdomen är 
lömsk. Om den kom ganska oanmäld första gången, varför skulle den inte gö
ra det en gång till? Det var precis vad som hände för en kvinna som 1980 
för första gången insjuknade i cancer. Vid en rutinkontrol1 (1985) infor
merade läkaren om att han ånyo upptäckt en "liten knöl". Med det beskedet 
och doktorns lugnande ord åkte hon hem för att invänta det slutliga resul
tatet av undersökningen. Doktorn sa: "Du skall inte vara orolig, jag tror 
inte det är farligt". Under gråt berättar kvinnan att det andra cancerbe
skedet försatte henne i ett tillstånd av vanmakt. Hon hade även första 
gången haft det känslomässigt svårt, men den andra "smällen" verkade till 
en början oöverkomlig, "det är svårt". Tidsmässigt hade det gått nästan 
fem år mellan dessa besked, och recidi vet kom som en stor överraskning för 
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henne, "Jag hade ju varit på koll så många gånger då, varje halvår. Då 
tyckte doktorn, som jag hade då, att det var så bra, men han tyckte i 
alla fall att jag skulle gå igenom riktigt då. Sedan skulle jag gå på un
dersökning varje år." Ett halvår innan det nu inträffade hade hon gjort 
ett återbesök och då var resultatet gott. Vid samtalet förmedlar kvinnan 
att hon efter cancerbeskedet nummer två psykiskt haft det svårt: "Man 
blir väl mera ängslig." Jag får intryck av att knölen i det andra bröstet 
kom som en fullständig överraskning och jag frågar därför: 

"Hade Du också innerst inne gått och tänkt på att det hade gått så pass 
många år sedan Du fick cancer första gången, så att det därför kändes bra?" 

"Och så genom att jag kände ingenting. Det var annorlunda första gången, 
för då kände jag det ju." 

"Det var mer tydligt för Dig själv." 

"Men det var det inte nu." 

"Tänker Du mer nu än tidigare?" 

"Ja, det gör jag." (21). 

Liksom andra patienter betonar kvinnan att hon fysiskt mår bra, "jag 
har inget ont", men det är den psykiska smärtan som är tung att bära och 
dessutom betydligt värre än då hon första gången fick cancer. Hennes fun
deringar nu är vart det skall bära hän. Hon gör återigen regelbundna kon-
trollbesök var tredje månad och dessa föregås av en stark ångest. Trots 
den psykiska anspänningen inför rutinkontrollerna betonar hon deras po
sitiva betydelse - det paradoxala är ju att de väcker ångest och samtidigt 
inger trygghet. Dels en - tillfällig - trygghet om beskedet är positivt 
men också den "tryggheten" att ångesten kan hängas upp på dessa och därmed 
struktureras. Cancersjukdomens oförutsägbarhet kan också leda till att 
personen invaggas i en falsk säkerhet och trygghet, vilken - när ett nytt 
sjukdomsbesked lämnas - ger mycket starka kr isreaktioner. Följande citat 
belyser detta: "Då hade det gått elva år sedan jag hade det första gången. 
Den var ju svår och jobbig den tiden, väldigt jobbig, men då hade jag kom
mit så långt att jag hade lagt det bakom mig, liksom. Jag sysslade inte, 
jag tänkte inte på det. Jag gick ju här på kontroller en gång om året och 
de tänkte till och med - de sa om jag hade gått i 7 - 8 år, då behövde jag 
inte gå längre, men om jag ville det så fick jag det. Då skulle jag gå en 
gång om året och då tog jag det - tog jag emot det. Efter elva år hade jag 
varit in på en sådan här vanlig rutinkontroll och kom hem och det där var 
väl ingenting. Det var ju bara att jag hade varit dit." Rutinkontrollen 
resulterade i att läkaren upptäckte cancer i det andra bröstet. Efter det
ta besked reagerade kvinnan med en exceptionellt svår psykisk kris. Hon 
var helt oförberedd på att hon skulle kunna få cancer på nytt efter så 
lång tid. Jag är övertygad om att hon vid det andra beskedet uppvisar en 
fördröjd krisreaktion från det första sjukdomstillfället. Mitt påstående 
grundar jag på att kvinnan själv efterlyser "retroaktiv" hjälp, samt att 
känslorna då hon fick cancer första gången "upprepade" sig även vid det 
andra tillfället. Utsattheten hos denna patient visar hur viktigt det är 
att psykiska kriser genomarbetas i nära anslutning till traumat. Kvinnan 
är kritisk till sjukvårdens sätt att enbart reagera på och behandla den 
somatiska smärtan. Hon understryker att det inom en tidsrymd på elva år 
inte hänt något som syftar till att befrämja och underlätta det psykiska 
ti 11 fr isknandet. 

En ung kvinna, som känner oro inför kontrol1 besöken, tycker att hon med 
hjälp av tidens "läkande" effekt kommit en bra bit på väg i sin krisbear
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betning. Hon betonar att processen varit kämpig, men att den fört med sig 
en positiv utveckling och en medvetenhet om att ta till vara det livet 
har att erbjuda: "Sedan är det ju så här att nu har det gått två år och 
då när den första förskräckelsen går över så återgår man mer eller mindre 
till de vanor man hade tidigare." 

"Tänker Du ofta på det här?" 

"Nej, inte nu längre." 

"Utan det har Du kunnat bearbeta." 

"Ja, nu har jag gjort det. Men i början så tänkte jag på det väldigt myc
ket. Jag var alldeles fixerad vid det faktiskt", och hon fortsätter med 
att säga: "Det är så laddat förstås. Jo, det är det, för det har jag märkt 
på folk när jag har berättat då vad det är för någonting. Malignt melanom 
säger ju inte ett smack. Men sa jag hudcancer i foten, så nästan studsar 
de. " 

"Mm, mm." 

"Det var samma som Tage Danielsson." 

"Ja." 

"Men han kanske inte hade det i foten." 

"Nej, jag vet inte det heller. När Du fick höra talas om hans sjukdom, 
hur reagerade Du då?" 

"Ja, det är klart att jag gör. Jaha, liksom så där. Man kan liksom funde
ra på det där." 

"Ja, eftersom han är kändis." 

"Just det och så tycker man så här, att de inte kan bota kändisar, ja och 
på något sätt. Det är en dum tanke som bara kommer då." 

"Ja." 

"Ja han borde ha fått all tänkbar vård, all tänkbar överhuvudtaget. Och 
en sådan här intelligent och duktig person, som kan och vet och förstår 
allt, skulle kunna observera det här på ett tidigt stadium. Ja överhuvud
taget allt sådant. Ja nu vet jag ju naturligtvis inte." (3). 

Den unga kvinnan är inte den enda som associerar till "kändisar". De 
som insjuknat i cancer blir extra uppmärksamma på det som skrivs om can
cersjukdomar och följer även noggrant dödsannonserna för att se om någon, 
som de vet har en cancersjukdom, har dött. 

Patienterna i gruppen "stark reaktion" förmedlar att de är synnerligen 
oroliga inför återbesöken. De är missbelåtna med kontrol1 besökens utform
ning, bland annat med hänsyn till de knappt tilltagna besökstiderna och 
även till den summariska informationen. De uttrycker kritik mot den obe
fintliga läkarkontinuiteten och anser att de själva i mycket hög grad blir 
lidande på detta. De är utomordentligt medvetna om samspelet soma - psyke 
och många av dem efterlyser professionell hjälp för krisbearbetning. De 
värdesätter kontrollbesöken som vårdprincip, men vill ha ett fullständigt 
annorlunda bemötande, ett utrymme för sig själva och en bekräftelse av att 
den situation de befinner sig i är något som intresserar och engagerar 
sjukvården. 
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Gruppen mindre stark reaktion 

Dessa elva patienter liknar varandra på många punkter. De ger bland annat 
intryck av att vara osäkra på vad de egentligen har rätt att få veta om 
sin sjukdom. Många av dem har en ambivalent hållning till den och en osä
ker livshållning överhuvudtaget. De verkar ängsliga, först uttalar de kri
tik som de sedan ofta tar tillbaka. De verkar föra en dämpad och ensam 
tillvaro i kampen för överlevnaden. De håller anhöriga utanför och det 
uppgivna skälet till detta är att de inte vill lägga oro eller bekymmer 
på andra. 

En manlig patient, som opererats för tunntarmscancer och som är mycket 
nöjd med resultatet, ger sin syn på återbesöken: 

"Hur ofta går Du på kontroll?" 

"Tre månader emellan. Det blir snart." 

"När Du kommer på återbesök, frågar Du om allt som Du tänker?" 

"Nej jag frågar inte, det är dom som frågar." 

"fan och Du svarar." 

"Jag vet inget som jag skall fråga om." 

"Nej." 

"Jag tycker det är så bra." 

Han berättar att han vid utskrivningen från sjukhuset fick information 
om att operationen lyckats bra. "Jag fick besked om att det fanns inga 
symptom till något mer. Då vart jag väldigt glad." En nära släkting lig
ger svårt sjuk i cancer och det bidrar till att sjukdomen är aktuell. Han 
bedömer släktingens prognos som "allvarligt hemskt" och den påverkar ho
nom på så sätt, att han inte är riktigt säker på att sjukdomen för hans 
del för alltid är borttagen: "Riktigt säker kan man väl inte vara fram
över heller. Man får väl vara på sin vakt så där. Men det känns ju. Man 
känner ju igen sig, känner att man är i form. Det är ingen större risk 
och så får man gå på kontroll, det är ju en säkerhet." 

Mannen är långt mer aktiv både vad beträffar förvärvsarbete och fritid 
efter cancersjukdomen än vad han var dessförinnan. 

"Jag tror att jag håller mig friskare med det." 

På min fråga om han talat med sina arbetskamrater om sjukdomen, blir 
svaret: "Nej inte så mycket". 

"Är det så att Du helst inte vill prata om det?" 

"Nej, nog vill jag prata om det, men det är på det viset, att kanske and
ra inte vill prata så mycket om det." 

"Är det så Du tror att det är?" 

"Ja, man skall inte belasta dem med sjukdomen man har, men nog kan jag pra
ta. För frågar de så nog pratar jag." 

"Du svarar, men de kanske inte frågar så mycket." 

"Nej det gör de väl inte. Jag börjar ju inte prata om min sjukdom med dem." 
(29). 

En äldre man, som opererats för magcancer, har vid sina kontrollbesök 
fått veta att proven uppvisat mycket fina värden: 
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"Och då hade jag mycket fina blodvärden och allting. Alla prover var fina, 
finfina, sa de." 

"Men då är det säkert bra." 

"Ja man får väl tro det." 

"Och Du säger ju också, att Du inte känner någonting." 

"Jag menar, det här är väl i alla fall en sjukdom, som man liksom inte, 
man känner den inte när han kommer. Det är ju det som är det värsta. Det 
tycker jag är lite besvärligt, därför att man vet aldrig när det kommer." 

"Du kanske lägger märke till magen mer nu än vad Du gjort tidigare." 

"Det är klart att gör man det minsta lilla, så är det liksom att det kom
mer det där. Jag undrar om det är någonting? Det är lite otryggt, men det 
är väl bara det att man är väl kanske lite rädd." 

"Jo, så att om jag har förstått Dig rätt så finns det ändå en liten oro." 

"Oron den finns det ska jag inte neka för, men jag, den har jag för mig 
själv. Jag oroar ingen annan med den." 

"Du pratar inte om det?" 

"Nej." 

"Drömmer Du om den?" 

"Nej." 

"Aldrig!" 

"Jag drömmer om vad som helst men aldrig sjukdomen." 

"Ja." 

"Jag drömmer varenda natt kan jag säga." 

"Och kommer ihåg det?" 

"Ja ibland kommer jag ihåg men inte, aldrig sjukdomar." 

"Men Du drömmer om allt annat." 

"Allting precis, alla äventyr som finns, tror jag." 

"Ja, till exempel?" 

"Ja det blir svårare det." 

"Kan Du avslöja någon liten snutt?" 

"Jodå det kan jag visst. För mycket är det att jag ramlar ifrån någonting 
alldeles hemskt högt och så vaknar jag just innan jag når ner, så jag gör 
al dri g illa mi g." 

"Nej utan Du klarar Dig." 

"Al la gånger." 

"Du ser ju det är Ditt liv." 

"Och sedan är jag ju jägare. Jag har ju varit på jakt i alla tider nästan 
och jag har träffat olika djur. En del är aggressiva och jag sparkar och 
jag slår och jag skjuter och jag stökar, men jag klarar mig alla gånger." 

"Jaha, det är också i drömmen?" 

"Jadå." 



155 

Mannen poängterar att han inte vill besvära andra med sina funderingar 
omkring sjukdomen. Det gäller såväl anhöriga som sjukvården. 

"Har Du kunnat fråga läkarna om det Du har tänkt på?" 

"Nej." 

"Det har Du inte gjort." 

"Nej, nej. Jag tycker att sådant här skall man ha för sig själv. Man skall 
inte besvära andra människor." 

"Så Du har inte pratat med någon egentligen?" 

"Nej jag har inte gjort det, därför att jag menar familjen också. Det är 
onödigt att oroa dem. Jag menar när jag inte känner -mig sjuk, så skall väl 
de inte behöva oroa sig för min del." 

"Men frågar inte familjen Dig?" 

"Nejdå, det gör de inte." 

"Utan Du får vara ifred." 

"Jadå, det går bra. Jag har ingenting att klaga över på något vis. Jag 
tycker, jag är tvärtom glad att jag är så pass som jag är. Det jag menar, 
är det bra så är det bra." 

"Men Du har heller inte själv frågat så mycket om jag förstår Dig rätt?" 

"Nej." 

"Utan Du hade, jag menar det är läkarna som har lämnat information till 
Dig?" 

"Ja." 

"Och Du har tagit emot det." 

"Ja något mer har jag aldrig frågat om." 

Han reflekterar mot framtiden och undrar hur den kommer att gestalta 
sig: 

"Ja och nu verkar det som sagt var gå bra. Det är bara att hoppas att det 
i fortsättningen blir likadant." 

"Det finns ju ändå goda möjligheter, tror jag." 

Mannens rädsla för att cancern skall återkomma gör sig påmind så snart 
han stannar upp och han uppehåller sig vid det temat: 

"Har jag bara någonting att göra, så att jag får tänka på någonting annat, 
hålla på med någonting. Det behöver vara så lite - då är det så bra." (37). 

En kvinna, med en påtaglig benägenhet att hålla familjen utanför sin 
sjukdom, skall idag, efter samtalet hos mig, göra sitt första återbesök 
efter canceroperationen. 

"Har Du gruvat Dig för att åka in idag?" 

"Nej." (Lång tystnad). 

"Har de funderingar hemma också nu hur det går?" 

"Ja det är klart. De säger inget. De är väl rädd att de gör mig ängslig." 

Hon projicerar sin egen recidivrädsla på familjen och visar det med 
bland annat följande uttalande, men också med sin efter canceroperationen 
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stegrade kroppsmedvetenhet. 

"Ja, men det är ju det att man har haft den inställningen. Det har ju 
även jag haft att har man fått cancer är det bara en... Men nu har man ju 
sett att det finns bot." 

"Nu efteråt hur har det känts? Funderar Du mycket på det här?" 

"Nej, det gör jag inte men man håller väl på och känna efter och studerar 
om man märker någonting." 

"Jaha, Du har blivit mer observant på Dig själv och Din egen kropp." 

"Ja, det har jag. Förr trodde man ju, det här händer inte mig." (45). 

Många av patienterna i denna grupp, föreföll att vara särdeles obser
vanta på sin egen kropp. De iakttager den omsorgsfullt, därför att de, i 
likhet med många andra, anser cancersjukdomar förrädiska på grund av de
ras benägenhet att finnas till i kroppen utan några större förvarningar. 

Som tidigare antytts är rädslan för recidi v mer eller mindre framträ
dande i varje enskilt samtal. Det är en påfallande osäkerhetsfaktör som 
cancerpatienter får lära sig att leva med, och som de på ett eller annat 
sätt måste bemästra för överlevnadens skull. Rädslan för cancerns åter
komst inrymmer existentiella frågestäl1 ningar. "Kommer jag att dö i min 
cancersjukdom?" "Kommer den att innebära svår smärta och lidande?" 

Till skillnad från patienterna i gruppen stark reaktion markerar inte 
dessa patienter att de är speciellt oroliga i anslutning till återbesöket. 
Däremot är de märkbart ängsliga för att sjukdomen skall blossa upp på nytt. 
För att "glömma" mäste de alltid hålla sig aktiva och sä snart de slår sig 
till "ro" kommer de sorgliga tankarna. 

En man, som inte oroar sig för kontrol1 besöken, har trots det vid någ
ra tillfällen sökt hjälp utöver de tidsbestämda besöken. Det har varit 
nödvändigt därför att han inte kunnat bemästra sin rädsla, och de symptom 
som gett sig tillkänna har gjort att han misstänkt spridning av cancern. 
"Nu får jag väl passa så att det inte fortplantar sig i regel till skelett. 
Det var väl egentligen det enda som man var lite ängslig för. Men när jag 
kände att jag började få ont i korsryggen och där, så då var det, fundera
de jag väl lite granna. Då fick jag ju röntgen, så att det kunde avfärdas." 

"Du funderade själv då?" 

"Jag ringde hit och talade om mina farhågor. 'Ja1, sa de, 'då skall vi gö
ra en skelettröntgen1." 

"Så det var egentligen Du själv som aktualiserade det?" 

"Ja, jag trodde ju i min enfald att det var gjort för man vart ju röntgad 
tidigare när man kom, men någon direkt sådan där riktig hade de inte gjort.' 

"Du fick det också." 

"Det fick jag då." 

I anslutning till operationstillfället och hela tiden därefter har man
nen behandlats med "tabletter" för sin cancersjukdom. Han misstänker att 
medicineringen gett honom biverkningar i form av ångestfyllda tvångsföre
ställningar (fobi): "Jag frågade om det. Då säger läkarna att de vet egent
ligen inte så mycket om det är medicinerna." 

"Mm, försöker Du ta reda på det?" 

"Jo, nu har jag haft knepiga problem i sommar här, ja sensommaren. Man är 
sämre. Jaq vet inte riktigt vad det skulle vara. Jaq märkte väl det att 
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när jag var på skelettröntgen. Jag har aldrig haft några problem med så
dant förut. Men så fort som den där stora kameran kom ovanpå bröstet, då 
vart det alldeles stopp." 

"Hur stopp menar Du?" 

"Jag liksom fick någon panik, så jag inte kunde andas." 

"Ja, alltså en psykisk reaktion." 

"Ja, jag vet inte. Men jag rusade ju upp så och sedan har det där funnits, 
till exempel vaknar jag på nätterna ibland och vill ha luft." Det finns 
även andra situationer i livet som mannen tidigare obehindrat klarat av, 
men som blivit oöverstigliga för honom. Problemet är mycket centralt un
der vårt samtal, och han upprepar sin tro på att fobin är en följd av me
dicineringen. Han har medvetet försökt förtränga cancersjukdomen och är 
därför inte främmande för min tanke om att det obearbetade cancerbeskedet 
kan ha sin del i symptomen. 

"Att Du inte har släppt fram sorgereaktionen. En liten sorgereaktion, tror 
jag ju de flesta får även om den försvinner." 

"Jag kan inte gå längre i det där." (Skratt). 

Han har talat med läkare om sitt bekymmer och blivit ordinerad lugnan
de mediciner för fobien. Mannen har alltså fått tabletter mot tabletter. 
Vidare får jag veta att han efter cancersjukdomen sover oroligt och dröm
mer långt mer än han gjorde tidigare. Han berättar spontant om sitt dröm
liv: "Ja lite otäcka drömmar så där, som tillhör barnen egentligen." 

"Hur till exempel?" 

"Ja att man är jagad och sådana där galenskaper."(11). 

De förändrade drömvanorna förknippar han också med sin medicinförbruk
ning. Han har ett stort stöd av sin fru och de har ofta talat om cancer
sjukdomen. Mannen är övertygad om att hustrun i det här läget betraktar 
sjukdomen som ett avslutat kapitel. Han anser att sjukvården dröjde all
deles för länge innan de åtgärdade de symptom, som hade besvärat honom 
under lång tid. Han förlägger skulden för fördröjningen i första hand på 
företagsläkaren, men uppvisar även irritation över den långa tidsförskjut
ningen av operationen. 

Det är emellertid värt att notera att patienterna i denna grupp i all
mänhet haft en tendens att själva vänta lång tid innan de första gången 
uppsökt läkare. 

En kvinna som i anslutning till vårt samtal på nytt insjuknat i cancer 
(recidiv) behandlas med cellgifter och smärtstillande tabletter. Hon är 
bitter över att inte ha blivit informerad om biverkningarna, som hon plå
gas av. Eftersom kvinnan är föremål för kontinuerliga cellgiftsbehandling
ar gör hon täta besök på sjukhuset. Kvinnan anger att hon, hela tiden ef
ter insjuknandet, varit medveten om recidivrisken, och hon är vid tidpunk
ten för samtalet mycket sjuk. "För när man vet att man har den här sjuk
domen så förr eller senare dyker det ju upp igen. Så hade det ju läckt ut 
på bukspottkörteln, så jag visste ju att det var ju inte borta." 

"Så det har Du vetat hela tiden." 

"Ja det har jag vetat hela tiden." 

"Ja. Har Du levt i spänning att det skulle dyka upp?" 

"Nej, nej." 
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"Inte medvetet har Du i alla fall funderat?" 

"Nej, nej. Det är klart, det finns väl i ens undermedvetna, så ibland har 
det väl kommit. Har jag haft ont någon gång så har man tänkt att nu är det 
nog något som håller på. Det var ju första tanken jag fick när jag fick 
ont i magen också. Jag kände ju på smärtorna att det ju inte var normalt." 
(27). 

En av patienterna, som jag samtalade med, uttryckte sina tankar om dö
den på ett något avvikande sätt: "Det är bara grin och klagan. Ryck upp 
Dig. För det är som jag säger, än skall Du inte få mig Sankte Pär." 

Då jag frågade honom om hans sömn- och drömvanor fick jag veta att han 
tidigare sovit gott och heller inte funnit något anmärkningsvärt i sina 
drömmar. Efter canceroperationen har det skett en märkbar förändring till 
det sämre: "Nej hellre nu på senare tiden har jag lite olika drömmar. To
kiga drömmar, som man aldrig varit med om." (14). 

En ung kvinna, som endast hunnit med att göra ett kontrollbesök, berät
tar att hon inför det mådde psykiskt dåligt. Det bör nämnas att en nära 
anhörig lades in på sjukhus i anslutning till hennes första återbesök, 
och kvinnan förlägger en del av sin oro till denna händelse och drar sig 
till minnes: "Men jag var väl så pass stabil då så att det var väl inte 
så bedrövligt. I samma veva vart det en massa skriverier om Reagan och 
hans ... Det var ju ungefär samma sak och det gjorde mig lite illa berörd. 
Då kände jag att det liksom kom tillbaka och så samtidigt skulle jag in 
på kontroll här och då blev jag lite deppig faktiskt." 

"Det skrevs mycket, väldigt mycket. Du väcktes av hans sjukdom. Det var 
det som alltså.." 

"Ja, och så samtidigt var det de här skriverierna. Så skulle jag själv in 
på återbesök så alltihop tillsammans, på något sätt, gjorde att då börja
de jag på att fundera igen. Då tänkte jag att det kanske inte är så enkelt 
det här som jag har gått och trott nu hela tiden. Då var det lite jobbigt 
- en kort period bara." 

"Jovisst, men Du har ändå kunnat bearbeta det själv." 

"Jadå." 

"Jag menar bara det, att ta upp det, att berätta så här var det för mig. 
Det är ju en hjälp." 

"Och då hade jag just hjälp av min man, naturligtvis. För han såg ju att 
det var någonting och frågade ut mig, för jag ville liksom inte prata. För 
jag tyckte samtidigt att det var lite löjligt. Sedan jag talat kändes det 
mycket bättre. Så sedan när jag hade varit hit (på återbesök) då talade 
jag med mig själv riktigt, att det är ju ingenting. Kommer det tillbaka 
så måste jag ju göra någonting åt det då. Så att jag tar en period i taget 
liksom under den tiden då, så försöker jag att inte tänka alls på det och 
gör det inte heller. Och som sagt var, det har ju gått väldigt, väldigt 
bra. " 

"Tror Du att det överlag är så att de flesta människor ryggar mot ordet 
cancer?" 

"Ja." 

"För det är ju faktiskt så att väldigt många går att bota." 

"Javisst. Jo, men nog tror jag väl att man förstår det mer och mer om man 
tar till sig all upplysning som finns. Så förstår man ju att, och de säger 
man väl ofta kanske kunde trösta sig själv - att man behöver inte dö i alla 
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sorters cancerformer, utan det finns ju bot. Så att det tröstar jag väl 
mig själv också med." 

"Tänkte Du på om överhuvudtaget det här med död fanns med i Dina fantasier?' 

"Jodå det gjorde det visst. Man måste ju föreställa sig att det kan ju, 
kan ju faktiskt rent av hända en själv till slut. Men jag vet inte om det 
var riktigt allvarligt, men jo, det tror jag nog." 

"Att det fanns tankar." 

"Jadå, absolut det gjorde det för jag tänkte liksom på familjen och hur 
det skulle bli och så där. Samtidigt så kände jag mig väl lite för frisk 
och pigg för att riktigt tro på det." 

"Javisst och det gick ju väldigt bra." 

"Ja det gjorde det och de sa ju alla till mig. Det finns ingen anledning 
att oroa sig, men det är klart ändå att visst kommer det." 

"Jovisst man kan ju inte bortse ifrån att det finns, alltså att man tänker 
och känner." 

Kvinnan hade en tid före cancerbeskedet känt en obehaglig ångest på rnor
narna och även drömt långt mer än tidigare. "Jag vet att jag har drömt, 
men jag vet inte om det är därför. Jag har haft mycket drömmar, obehagliga 
drömmar. Jag kan inte säga hur, riktigt vad de handlar om, men jag har of
ta vaknat på rnornarna och känt att jag har haft ångest, liksom. Men jag 
kan inte påstå att det var i samband med det här, utan det var nog snara
re innan." (8). 

Som framgår av vårt samtal reserverar sig kvinnan ofta mot sina utta
landen. Hon har en ambivalent hållning till sjukdomen och intellektuali-
serar sina känslor omkring den. 

Patienterna i gruppen "mindre stark reaktion" är alltså, enligt min be
dömning, inte lika oroliga inför återbesöken som de i föregående grupp. De 
lämnar oftast dubbla budskap, exempelvis genom att säga "jag mår dåligt" 
för att sedan ändra det till "jag mår nog inte så dåligt i jämförelse med 
andra". Den ambivalenta hållningen avspeglar sig i allt, så även till upp
levelsen av sjukvårdens förhållningssätt. En tydlig kritik som de däremot 
lämnar är mot den dåligt förekommande läkarkontinuiteten. Det finns en 
verbaliserad osäkerhet om huruvida cancersjukdomen är "elak" eller "god
artad". Samtliga elva patienter beskriver sig själva som överaktiva och 
i behov av ständig sysselsättning som ett medel att undvika att försjunka 
i tankar på sjukdomen. I deras livsmönster ingår alltså en förhöjd akti
vitet och den blir därmed knutpunkten i deras psykiska försvar mot den 
manifesta ångesten. 

Gruppen lindrig psykisk reaktion 

Patienterna i denna grupp är nio, varav sex män. Samtliga har tagit 
emot beskedet om cancersjukdomen med "fattning". De förskjuter "faran" 
till att gälla andra sjukdomar och som exempel på svåra sådana nämnes 
hjärtinfarkt, astma etc. En har en annan besvärlig cancersjukdom sedan ti
digare. Den nya sjukdomen skrämmer honom inte på samma sätt som den förs
ta. Fyra patienter oroar sig minst lika mycket för andra sjukdomar som de 
har, exempelvis hjärtbesvär, och en uppger att han är mer bekymrad för en 
nära anhörigs sjukdom än sin egen. Vidare upplevs medmänniskors cancersjuk
domar som mer allvarliga och skrämmande. Två män har förlorat sina hustrur 
i cancer och beskriver deras lidande och sjukdomstid som långt mer psykiskt 
påfrestande än den egna sjukdomen. En tydlig skiljelinje mellan dessa och 
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föregående grupps patienter - tycker jag mig kunna konstatera - de har 
fått och tagit emot stödet från familjen. 

Så övergår jag till att låta patienterna själva komma till tals. En 
äldre man, som för en tid sedan mist sin hustru i en cancersjukdom, får 
med egna ord visa hur han ser på återbesöken, vilka återkommer var tredje 
månad. Han är mycket kritiskt inställd till dessa och riktar anmärkning
arna mot en knapphändig information samt de täta läkarbytena. "Det är väl 
det som man skulle vilja ha egentligen. Bättre information än vad man får." 

"Är det så att när Ni gör de här återbesöken, är det då svårt att få lä
karen att sätta sig ned, att Ni inte tycker Er få tillräckligt med tid?" 

"Nej, det är bara det när man kommer, kommer in här, tas in på operations
bordet, så man ser ingen läkare, träffar ingen utom operationsläkaren, 
som kommer då och gör det där och säger några ord, att jag har tagit bort 
det och det. Sedan försvinner han. Sen är det inget mer utan man får en 
lapp om återbesök då och då." 

"Och sedan när Ni kommer på mottagningen, är det någon annan läkare då?" 

"Ja. Så läser han igenom protokollet och ser. Ja det var det ja, sedan är 
det inte så mycket mer. Även om de, om de har undersökt var man haft ont 
i magen, här uppe ibland (visar med handen på det onda stället). Sedan är 
det ingenting mer. Man vet inte ett skvatt, om de hittat något, om det är 
något, det vet jag inte." 

"Brukar Ni fråga?" 

"Ja, jag frågar, därför att det är nytt varje gång, (patienten menar nya 
läkare varje gång) i stort sett varje gång, när man är inne på de här un
dersökningarna. Sedan är det inget mer. Sedan försvinner de bara. Sedan 
ser man inte röken av dem." (22). 

En annan man har heller inte förstått att läkaren avslutat besöket. 
Istället var det en sjuksköterska, som gjorde honom uppmärksam på det ge
nom att komma till undersökningsrummet och ge honom en ny återbesökstid. 
Först då förstod mannen att läkaren var klar med undersökningen och att 
det var dags för hemfärd. 

En äldre bröstopererad kvinna betraktar inte kontrol1 besöken som på
frestande. Däremot efterlyser hon mer tid för samtal med läkaren: 

"Hur ofta går Du på återbesök nu?" 

"Två gånger om året. " 

"Ja." 

"Jag var i väg nu i går." 

"Ja och det var bara bra allting." 

"Ja. Men han hade ju lite mer tid, det hade han." 

"Undersökte de ordentligt igår?" 

"Nja, de tittade ju i alla fall." 

"Ja. Det andra bröstet då?" 

"Ja det är, eller här är det ju så barskrapat så, men det skulle vara det 
andra då kanske." 

Kvinnan ängslas inte för framtiden utan tror att ödet har utsett den. 

"Känner Du oro inför framtiden att cancern skall komma tillbaka?" 
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"Nej, jag menar som så att det är väl förutbestämt det i så fall. Det kan 
man ingenting göra åt, så det är ingen idé att fundera på det eller så. 
Och så tror jag kanske när man blir lite äldre så blir man nog lugnare 
och så." 

"Mm." 

"Har man levt stordelen av sitt liv, så får man ju vara glad att det har 
gått så bra... Och skall man dö, så får det väl vara så lite som helst så 
kanske, så kanske man följer med." 

"Mm, det finns som en mening. Det är förutbestämt på något sätt." 

"Ja, det är så jag räknar." 

Hon återkommer till den alltför knappa tid som läkaren kan undvara vid 
rutinkontrollen, eftersom hon inte är tillfreds med den. 

"För det är någonting Du känner man behöver få tid för, att någon tar sig 
tid?" 

"Ja lite grann åtminstone. Man fordrar inte att de skall sitta och prata 
med en i oändlighet, inte onej, men att inte de skall rusa. Man känner 
många gånger att man är till besvär, och att de vill bli kvitt en så fort 
som möjligt. Det går som på löpande band." 

Kvinnan vill berätta om ett speciellt återbesök: "Men doktorn satt ba
ra och klappa mig på knäet så här (visar) och sa 'gratulerar, gratulerar' 
och jag kan inte fatta vad han gratulera i. Och så skratta han och klappa 
mig på knäet och slog mig på axeln och sedan så försvann han." (38). 

Oförmågan att kommunicera med patienten kan ibland passera det absur
das gräns. 

Som framkommit förekommer missnöjesyttringar hos denna grupp angående 
rutinkontrollbesökens faktiska och innehållsmässiga utformning. De är o-
tillfredsstälIda med den undermåliga tidstilldelningen för samtal samt 
kritiska till att ständigt och jämt behöva konfronteras med nya doktorer. 
Däremot förekommer ingen uttalad oro inför dessa besök, utan den ängslan 
som uttrycks gäller egna tidigare uppkomna sjukdomar eller andra indivi
ders cancer. Någon misstänker att hans sjukdom rentav kan vara AIDS, och 
överlag verkar dessa patienter ha fått "sparsam" information. En kvinna 
har drömt obehagliga drömmar men sätter dem inte i samband med sin cancer
sjukdom. 

Patienter som ej gruppiridelats utifrån reaktion vid diagnosbesked 

Sex patienter undantogs från gruppindelningen. Tre av dessa på grund av 
att de under samtalet ej talade om sina sjukdomar som varande cancer. De 
tre andra uttalade klart att de inte hade någon cancersjukdom. 

Tre patienter som ej nämner cancer 

Tre patienter benämner ej sina respektive sjukdomar med ord som cancer, 
tumör eller liknande. De gör regelbundna återbesök och två av dem bekymrar 
sig inte för dessa, eftersom de varje gång fått goda nyheter. Den tredje 
däremot är orolig en tid före kontroll besöket och kommer till vårt samtal 
direkt från ett sådant. 

"Så det är det Du har varit på återbesök för?" 

"Det är de återbesöken jag gör nu var tredje månad. Men hur det än är så 
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vet man hela tiden att det är någonting där som inte skall vara där. Jag 
springer och känner efter. Kissar jag ofta nu igen? Har det kommit till
baka? Svider det? Törs jag?" 

"Så Du känner efter vad det är. Det gör ont. Det som känns är att Du får 
springa oftare och ..." 

"Ja när det börjar igen, när det börjar komma, känns det lite grann. Inte 
så att det gör ont eller någonting. Sedan är det väl det att jag går och 
vaktar själv alldeles i onödan många gånger. Bara för att jag tror att 
det har börjat växa nu igen. Det är bara inbillning. Det trodde jag idag 
också, men det fanns ingenting." 

"Så det fanns ingenting. Så idag har Du fått positiva besked?" 

"Ja förra gången var det en liten som de tog direkt." 

"Jaha nu har det gått tre månader till och det har inte kommit någonting." 

"Och jag har sprungit sista veckan. Antagligen bara helt enkelt för att 
det varit så fruktansvärt kallt. Man fryser och fryser lite om fötterna, 
helt normalt. Men då inbillar jag nog mig på en gång, att idag har jag 
fullt igen." 

"Och så blir det säkert en omedveten oro som gör att det blir psykisk be-
tingning det här att man springer och kissar då." 

"Ja bara man tänker på det, att nu måste jag nog iväg igen." (45). 

På liknande sätt, som den nyss citerade patienten, förmedlar en av män
nen det, som jag vill kalla för recidivrädsla. Han känner oro för att sjuk
domen skall dyka upp på nytt, trots att det för tillfället känns bra. Han 
är nöjd med återbesöken och känner ingen speciell oro inför dessa. Där
emot funderar han över hur det skall bli i framtiden. Då jag frågar honom 
om det känns som ett avslutat kapitel, svarar han: "Ja, fast man vet ju 
inte med sådant där, men det är ju inget att bekymra sig för, men att man 
känner sig fullt frisk och stark." (13). 

Han benämner sin sjukdom som "njurfel" men angiven diagnos är njurcan-
cer. 

Den sista av dessa patienter känner heller inget speciellt inför åter
besöken. Han förlitar sig helt på läkaren och uttrycker ingen rädsla för 
att sjukdomen skall dyka upp på nytt. Han känner förtröstan inför fram
tiden emedan han av doktorn fått lugnande besked. 

Mannen talar om prostatabesvär och diagnosen är prostatacancer. (36). 
Samtliga tre patienter säger sig ha ett stort stöd i familjen som visar 

sitt engagemang. Ingen har störts av sömnproblem eller annorlunda drömva
nor i anslutning till att de fick sin sjukdom eller därefter. 

Tre patienter som uppger att deras sjukdom ej är cancer 

Så återstår tre män, vilka samtliga talar om cancer men som undantar sin 
egen sjukdom från att vara det och uppger att det är läkaren som lämnat 
uppgiften. Det hindrar inte att de själva ibland misstänker sig ha cancer. 

En av dessa går inte på några kontroller. Han har bekanta som har can
cer och de måste göra kontinuerliga återbesök på sjukhuset: "Nej, jag kan 
inte, jag tror att det är inte cancer när jag inte behöver in på kontroll. 
Jag har en granne som blev opererad för cancer, det var några månader ef
ter mig. Han har varit in på kontroll flera gånger han." Mannens känslo
mässiga reaktioner pendlar mellan att tillgripa förnekandet som försvar 
eller att vara helt oförmögen att kontrollera sin sjukdomsreaktion. Pe
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riodvis gråter han hejdlöst under samtalet. Mannen känner sig mycket osä
ker på grund av de varierande bud som han erhållit om sjukdomen och anger 
att han ofta är orolig och har svåra sömnproblem. (15). 

Även denne man anser att informationen om sjukdomen varierat. Efter 
operation informerade läkaren honom om att de inte hittat något allvarligt 
och mannen mottog beskedet med stor lättnad. Han har därefter gått på re
gelbundna kontroller, som på intet sätt oroat honom, utan han har uppfat
tat dem som en säkerhetsåtgärd. I samband med en rutinkontroll träffade 
han en ny läkare som hade en avvikande åsikt och enligt mannen "kastade" 
läkaren fram att det hade varit en cancersjukdom, men att den var bortta
gen. Mannen kommenterar den förändrade upplysningen: "Det var onödigt att 
säga på det viset". (35). 

Vid samtalet ställer sig mannen frågande inför si-n sjukdom och uppger 
att han numera är mer ångestfylld inför kontrollerna än vad han var tidi
gare. Mannen känner aggression mot den läkare som uppgav att hans sjukdom 
var cancer. 

Den siste av männen säger att det hos honom fanns vissa farhågor om 
att "det skulle kunna vara någon cancer eller något sådant". Han är inte 
nöjd med återbesöken, men anser det ändå nödvändigt att få stå under en 
viss uppsikt. "Ja, och sedan är det ju också givetvis olika för hur infor
matören, så att säga, meddelar sin uppfattning om sina tankar och så vida
re. Det är ju inte det att jag inte är intresserad av det, men samtidigt 
måste jag säga det, att det ligger utanför mina tankebanor." 

"Hm, hm." 

"Utan jag vill träffa den som jag verkligen känner och som kan det här 
fallet. Några ytterligare förklaringar från min sida som sökande för att 
få den här kontrollen det är både betungande, besvärande och irriterande." 

Mannen är inte orolig inför återbesöken, däremot är han missnöjd med 
sjukvårdens organisation och förargar sig över den: "Jag mötte alltså en 
läkare som säkerligen är en mycket duktig kille. Han och jag är inte på 
samma våglängd, så att säga. Jag har inte och har inte haft förtroende 
när jag pratat med honom." 

Jag undrar om hans sömn- och drömvanor genomgått någon förändring, var
på han svarar: "Nej, det kan jag inte säga. Det var väl kanske vissa stun
der och vissa kvällar hade jag svårt att somna, tankarna malde. För att 
med min livsstil överhuvudtaget, så har det alltid funnits en framförhåll
ning. Och då har jag alltid försökt tänka igenom situationen som inträffar 
om någonting skulle inträffa." (23). 

Samtliga tre patienter uppger att de har ett mycket stort stöd i famil
jen. De tror att deras närmaste, långt mer än de själva, störs av och o-
roas för sjukdomen. 

En kort förklaring till frågan om sömn- och drömvanor 

Jag hade en alldeles bestämd avsikt med min fråga om sömn- och drömvanor
na, då jag betraktar dessa som väsentliga och ett led i förståelsen av den 
kris som uppstår i samband med cancersjukdomen. Jag menar att det vi inte 
bearbetar i vaket tillstånd istället oftast uppenbarar sig i våra drömmar. 
Cancerpatienternas "oroliga nätter" beror på den ångest som primärt har 
sin uppkomst i cancersjukdomen. Jag omnämner att en stor del av de patien
ter som besvarade den tidigare omtalade enkätundersökningen klagade på ne
gativt förändrade sömnvanor. 
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Värdet av efterkontrollerna 

Fosse och Borup Christensen (1988) har gjort en retrospektiv undersökning 
kring värdet av rutinkontrol1er efter bröstcancerbehandling. De finner 
att dessa inte ger någon säker vinst i form av förlängd överlevnad. Vär
det av kontrollerna sägs möjligtvis vara av betydelse som ett psykologiskt 
patientstöd samt för tidig upptäckt av lokalrecidiv. Författarna framför 
tesen: "En recidivdiagnos som sätts innan recidi vet har gett symptom för
länger ej den totala överlevnaden. Tidig upptäckt av metastaser medför 
i det fallet endast ökat lidande". De anför vidare: "Kvinnan blir under 
längre tid medveten om att hon har metastaser", (s.844). Det får till 
konsekvens att hon bland annat utsätts för tung cytostatikabehandling då 
hon inte ens har symptom av sin sjukdom. Detta resonemang är, enligt min 
mening, strikt medicinskt. Jag menar tvärtemot författarna att kvinnan 
självfallet så snart som metastaser konstaterats skall informeras om det
ta. Det är hennes liv det gäller och hon skall ges möjlighet att själv ta 
ställning till en eventuell initiering av behandling. Min uppfattning är 
att det konstaterade recidi vet oftast leder till att patienten nära nog 
automatiskt blir föremål för nya behandlingsinsatser. Informationen som 
delges patienten är så bristfällig att beslutet ensidigt blir läkarens. 
Genom att undanhålla patienten kunskaper om recidi vet, som Fosse och Borup 
Christensen, gör patienten lika alternativlös. Läkaren fattar återigen en
sam beslutet men denna gång ett motsatt beslut. 

Lichter (1987) betonar vikten av kontinuerlig kommunikation vid bland 
annat upprepade återbesök och skriver: "The behaviour of cancer is very 
variable and new situations arise from time to time, often without war
ning. The response of the patient to the knowledge that, he has cancer 
also changes, and the doctor may find on follow up that the patient's 
attitude is different from that displayed at the previous visit. The re
quirement may be for talking to the patient, for explanation regarding 
diagnosis and prognosis, for dealing with new or re-emerging emotional 
problems, or for reassurance and commitment to continuing support. It is 
not enough that these may have been addressed at the original or an ear
lier interview. Sensitivity to changing circumstances and responses is 
needed. Communication is not dispensed once and then put away; it requires 
continuing update, review, and reinforcement." (s. 9). 

Sammanfattni ng 

Ett genomgående drag hos så gott som samtliga patienter, oavsett grupptill
hörighet, är recidivrädslan och en stor osäkerhet huruvida cancern överhu
vudtaget är "borta". Det finns en utpräglad tendens till att de yngsta pa
tienterna är de som klarast formulerat sina psykiska reaktioner i anslut
ning till uppkomsten av cancern och även rädslan för dess återkomst. Mina 
patienter har nått en anpassning i sitt liv genom att anlita olika försvar, 
ofta rigida eller verk!ighetsförvanskande. Rutinkontrollerna blir i pati
enternas upplevelse exempel på medicinsk exercis och de får ingen möjlig
het att ge uttryck för sin oro och de "vågar inte fråga". Informationen är, 
enligt patienterna, under all kritik. 

Tvivelsutan betraktas rutinkontrollerna som helt medicinskt inriktade, 
trots att de problem som patienterna brottas med övervägande är psykoso-
ciala till sin karaktär. Vid återbesöken kan vi se att de psykologiska a-
spekterna ej uppmärksammats. Så förekommer till exempel i princip ingen 
dialog mellan patient och läkare. Eftersom denne ständigt och jämt konfron
teras med en ny doktor får vare sig den ene eller andre det totala samman
hanget eller bokstavligt talat, så blir det bara en "novell". Den ringa 



165 

information som lämnas vid dessa besök är medicinsk, även språkligt sett. 
Om rutinkontrollerna fortsättningsvis skall kunna bli meningsfulla mås

te innehållet få en helt annan utformning och innebörd än vad som synes 
ske. Det är dessutom synnerligen angeläget att snarast möjligt göra en 
"översyn" av läkarkontinuiteten. Även om den aldrig kan bli total borde 
den rimligen kunna bli långt bättre än vad som är dagens realitet. Men en 
rimlig kontinuitet är bara ett första steg i en adekvat kontrol1 behand
ling! 
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"Jag kan inte räkna dem alla ... 
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11 

BRISTEN PÂ LÄKARKONTINUITET 

I vården av cancersjuka skall en odiskutabel självklarhet vara att en och 
samma läkare huvudsakligen ansvarar för och möter patienten. Verkligheten 
som jag mött i min studie ter sig sannerligen på motsatt vis. Här är det 
regel att patienten möter nya ansikten, ständigt. Även de läkarkontakter 
som patienten har i kritiska stadier av sin sjukdom kännetecknas av de 
ständiga bytenas märkliga regel. 

Den fråga som ställdes till patienterna om läkarkontinuiteten löd: 
"Hur många läkare har Du träffat under den nu aktuella sjukdomstiden?" 
Det kan konstateras att de flitigt fått stifta bekantskap med nya läkare. 
Det hör till de absoluta undantagen att någon patient hela sjukdomstiden 
behandlats av en och samma läkare. 

Så gott som alla patienter, beskriver läkarkontinuiteten som genomgå
ende mycket dålig. Denna entydighet gör gruppindelning av patienterna i 
detta hänseende alldeles överflödig. 

Latinets continuitas (kontinuitet) står för ett omedelbart sammanhang. 
Det som framkommer av samtalen är att läkar - såväl som annan personal
kontinuitet är en utomordentlig viktig fråga för den som måste anlita sjuk
vårdens tjänster. Avsaknaden av en sammanhängande läkarkontakt medför vitt
gående problem för de inblandade: läkare, patient och självfallet övrig 
sjukvårdspersonal. Det är naturligtvis ogörligt att, enbart genom att gå 
tillbaka till journalanteckningar, bilda sig en helhetsuppfattning om pa
tienten och dennes sjukdomshistoria. 

Uppbyggnaden av ömsesidigt förtroende och trygghet kräver sin tid. För 
att använda ett bildspråk kan det jämföras med en brobyggnad. Konstruktio
nen påbörjas på båda sidor om älven, för att sedan mötas på mitten och där 
svetsas samman. Det ideala mötet med patienten borde byggas upp på samma 
sätt. För att tala med Winnicotts ord så sker mötet i "emel1anrummet" på 
ett psykologiskt plan. Patienten eftersträvar en relation. För att väcka 
läsarens uppmärksamhet om vilka konsekvenser avsaknaden av läkarkontinui-
tet får för varje enskild patient formuleras frågor för läsarens ställ
ningstagande: Hur många läkare skulle Du vilja tog hand om Din cancersjuk
dom? Hur många skulle Du orka knyta an till? Skulle Du känna trygghet om 
Du vid varje återbesök träffade en ny läkare som sitter och läser Din jour
nal? Tror Du att alla läkare bedömer Din sjukdom på samma sätt? Hur skulle 
det kännas för Dig om Du inte ens visste läkarens namn? 

Jag väljer att återge ett långt citat som samtidigt, i de flesta avse
enden, är typiskt samma uppfattning för andra patienter: "Är det ingen som 
Du har haft mer kontakt med än någon annan?" 

"Nu har jag haft så många läkare, så jag kommer inte ihåg namnet på någon 
faktiskt. För det är en ny varenda gång." 

"Är det inte någon speciell som Du har knutit en kontakt med?" 
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"Nèj, utan det kan jag säga, det vet jag inte. Har jag varit här femton 
gånger, så har jag åtminstone haft tolv olika läkare, fast, trots att det 
är samma fel, vilket jag har reagerat väldigt starkt för. Jag har till 
och med begärt att få samma, men det har inte gått. Ja, en gång har jag 
lyckats." 

"Du har begärt att få samma läkare?" 

"Ja, jag har frågat dom varför det inte går. Det är jättesvårt att börja 
på att prata om det här från början med varenda en och dom skall läsa sig 
igenom det här papperna. Det har jag ju märkt att det har slagit snett, 
speciellt en gång. Han visste nog inte vad det var frågan om. Som tur är 
kan jag inte nämna några namn, för jag minns inte." 

"Nej, i och för sig spelar det ju ingen roll, utan det som är tråkigt, det 
är ju om Du av femton gånger haft tolv läkare." 

"Läkaren som skrev ut mig, det var enda gången jag träffade denne, Det 
var... Jag hade fått gjort operationen och läkaren skrev ut mig då och då 
var det denne som skrev svaret. Och sedan då när jag kom hit då nästa 
gång, då var det ju någon annan och då begärde jag, och läkaren fanns ju 
faktiskt där, så jag fick det." 

"Du fick det." 

"Ja, den gången. Sedan har jag ju provat någon mer gång, men det har inte 
lyckats." 

"Nej, det är lite svårt och det är därför som jag tycker det är så vik
tigt..." 

"Men jag tycker, speciellt när man kommer för det fel man har, som det är 
uppföljning på, att man skulle kunna få samma." 

Redan i samband med information om operation samt vid utskrivningstill
fället har patienterna gjort den bittra erfarenheten att alltför många 
läkare är inblandade i deras sjukhistoria. Dessutom kan nämnas att de re
dan före sjukhusintagningen stiftat bekantskap med åtminstone ett par lä
kare. Det som ofrånkomligt hör samman med kontroll besöken är frågan om lä-
karkontinuiteten. Patienternas önskan om att få ha samma läkare är mer än 
berättigad och kan betecknas som ett baskrav. Nästan alla patienter riktar 
besk kritik, ibland uttryckt med humor, mot den urusla ordningen. Vi fort
sätter samtalet: 

"Det är alltså många olika." 

"Ja, jag frågade där nere ett tag. Hur många finns det här nere?" 

"Vad fick Du för svar?" 

"Det är många. Ja, det måste vara det. Men, sa jag: hur länge skall jag 
gå innan jag gått laget runt? Jo, då sa de det, 'de byter avdelningar, de 
cirkulerar i hela lasarettet1. För jag gick på kirurgen." 

"Men Du har begärt att få träffa en.." 

"Ja, jag har till och med pratat om det här som statsmakten nu säger, att 
man skall försöka ha samma läkare och så vidare. Jag har till och med sagt 
så här, det här verkar precis som Ni gör tvärtom, försöker att undvika. På 
skämt bara." (28). 

En annan man, som direkt efter samtalet hos mig skall göra ett kontroll
besök, svarar på frågan: 

"Vet Du vilken läkare Du får träffa idag?" 
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"Nej, ingen aning. Man är bara ett nummer och då beror det på vem som har 
det numret den veckan." Mannen fortsätter med att uttrycka en önskan om 
att få träffa samma läkare: "Det tror jag nog vore en väldig fördel. För 
nu måste den läkare som tar emot, nu måste han sitta och titta i journaler
na och försöka läsa in vad... Nu är det ju det att de har så många pati
enter att de kan inte minnas allting. Men om de börjar läsa på ett stäl
le, jaha, var det det, var det då, ja, då minns han ju det. Men så en som 
är helt ny och inte haft patienten förut. Han måste ju läsa igenom allti-
hopa för att få en uppfattning om, vad har han kommit fram till och vad 
har han vidtagit och hur har det verkat, ja. Byter de varje gång, för
stå vilken tid, det måste ju ta en massa onödig tid. Skall varenda en bör
ja läsa igenom hela journalerna. Ja, följden blir ju att de kan ju inte 
mer än skumma lite grann och så sen om proverna är bra så, det är bra, så 
är vi fri den fan." 

"Hm. Det är så Du känner det. Fort ut." 

"De har fått till någon löpande-bands-princip som inte är lycklig." 

" Så egentligen så är det inte bara det här med samma läkare utan det skul
le också vara ett annat omhändertagande, mera noggrant på något sätt, på 
mottagningen." 

"Det vet jag inte. Jag har ju ingen som helst utbildning åt det hållet, 
så jag vet ju inte. Men jag menar att en läkare som ägnar sig åt en och 
är lite intresserad, den kan man ju få förtroende för. Men den som bara 
verkar vilja ha bort en så snabbt som möjligt och absolut inte går på det 
man frågar om, utan börjar på att predika om något helt annat." 

Som framgår av bland annat ovanstående citat är problemet komplicerat. 
Det är inte så enkelt som att patienterna endast önskar sig en och samma 
läkare. De har även krav på att läkarbesöken skall ges ett annat innehåll 
än att enbart ge besked om provsvar. Patienterna betraktar sig som "num-
mer", dä de besöker sjukhuset. Det för tankarna till en snabbköpskö och 
snabbköpet är en vanlig metafor för patientens upplevelse av sjukhuset. 

Samtalet som följer ger en bra och rättvis bild av patienternas utsatt
het. 

"Läkaren, hur mycket har Du samtalat med honom, till exempel den som ope
rerat?" 

"Doktor ... det var inte mycket som jag har pratat med honom och jag har 
varit här och träffat fem olika läkare på den här tiden. Därför att jag 
har varit här flera gånger, eftersom jag fick röntga lungorna extra, och 
jag har haft fem läkare. Jag har inte fått prata med samma läkare någon 
gång." 

"Vad säger Du om det?" 

"Jag tycker inte om det. Jag hade räknat med att... skulle träffa mig men 
nu sista gången kom det en läkare som jag aldrig sett förut." 

"Men Du tog emot honom?" 

"Ja vad skal 1 jag göra." 

"Har Du bett om någon speciell läkare?" 

"Ja jag vet inte om jag har sagt det men jag tycker det skulle ha varit 
skönt att få prata med samma... för honom har jag faktiskt träffat två 
gånger. Det var bra." 



170 

"Mm, frågan är om Du skall försöka begära en speciell läkare." 

"Nu när jag kom senast sa jag på mottagningen. Ännu en ny läkare! Jag ha
de väntat mig att få träffa läkaren. Ja, men doktor ... har semester 
och den läkaren hade gått in för någon överläkare. Jag tyckte att jag kun
de inte gå hem från mottagningen." 

"Nej, det är inte bra. Fem stycken är många på den här korta tiden." 

"Jag är verkligen emot att jag inte får samma läkare." (9). 

Liknande erfarenhet, som den ovan, förmedlas även av nästa patient. 

"Hur ofta går Du på återbesök eller kontroller?" 

"Det är nog en gång i halvåret nu." 

"Har Du alltid samma läkare?" 

"Nej, inte en enda gång inte." 

"På de här två åren?" 

"Två år och jag har inte haft samma läkare någon gång." 

"Menar Du att Du inte haft samma läkare någon gång?" 

"Inte en enda gång." (17). 

Det förefaller högst märkligt att återbesöken för cancerpatienter inte 
planeras på ett bättre sätt. Den bristande läkarkontinuiteten kan omöjligt-
vis enbart eller ens i första hand vara ett organisatoriskt dilemma bero
ende på jourtjänstgöring och kompensationsledigheter. Orsakerna måsta vara 
mer djupliggande än så. Det "omedvetna spöket" svävar fritt i planeringen. 
Jag föreställer mig att jag som läkare skulle känna mig mycket otillfreds
ställd i mitt patientarbete om möjligheten att följa en patient ser ut på 
det sätt som avspeglas. Hur kan kunskaper om en enskilds sjukdomshistoria 
samlas och bli till en helhetsbild? Det kan definitivt inte ske enbart ge
nom journalläsning. Enligt mitt sätt att se förloras en mängd kunskap om 
patienten inte bara som individ utan även i medicinskt avseende, para
doxalt nog under den uppföljning av patienten som skall ge ytterligare 
kunskaper! 

Emellanåt finns så stor förståelse för den dåliga läkarkontinuiteten 
att de fäller överslätande och förlåtande yttranden som: "Det är inte ro
ligt att vara läkare heller." (14). 

Det är illa ställt då patienterna anger att de träffat så många läka
re under behandlingen av sin sjukdom, att de inte kunnat hålla räkningen 
på dem - än mindre minnas några namn. 

En man, som högljutt uttrycker sitt missnöje, påstår att det inte är 
någon som begriper sig på hans sjukdom, eftersom han alltid möter nya lä
kare. Trots sina täta återbesök vet han inget om sin sjukdom. För att få 
reda på någonting måste han "dra" det ur läkaren. 

Jag frågar en man, som i samband med operation av sin cancersjukdom 
träffat och samtalat med kurator: 

"Hur var det tycker Du?" 

"Ja på ett vis, så blir man ju inte på något sätt gladare. Det beror ju på 
hur frågorna ställs. Men det var ju på ett sätt skönt också att få prata 
av sig." 

"Tycker Du att Du fått möjlighet att prata med läkare om det Du har fun
derat på?" 
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"Nej läkare, det går så fort så. Man hinner nästan inte. De är så hastiga 
nu. " 

"Hur är det tycker Du, att De är så hastiga?" 

"Ja, jag tycker det, att det går liksom på rutin bara. De liksom inte be
fattar sig med patienten och försöker höra sig för hur det egentligen står 
till och så där. Jag tycker det vill gå lite fort." 

"Så, hur blir det då med förtroendet, tycker Du?" 

"Ja, ja. Förtroende har man ju för dem. Men man tycker inte att de lägger 
ner något extra mycket jobb inte och undersöker för att se om det kan va
ra något mera som ligger bakom och så där. Man hinner liksom inte förrän 
man kommer ut. Då kommer man på, fan jag skulle ha sagt det också." 

"Ja precis." 

"Och fråga om det och det." 

"Ja så snabbt går det." 

"Ja det gör det." 

"Har Du träffat många olika läkare?" 

"Ja, jag har haft tur nu. Jag har varit inne på två kontroller och haft 
samma en. Han var ju väldigt trevlig och så där. Han var väldigt lätt. 
Men det är liksom, jag tycker att de har så lite tid. Ja, det går så fort 
allting så. För att när man kommer in så där, man är ju inte så van först 
att prata med folk och så där. Så vill man inte vara påflugen och ställa 
till mer jobb än nödvändigt. Efteråt kan man tänka det att, nej, jag skul
le ha frågat om det och det." (26). 

Det är inte speciellt svårt att konstatera att ovanstående patient va
re sig är nöjd med innehållet i de återbesök han gjort eller det tidsut
rymme som var avsatt för hans del. Kände han sig inte tillfreds vid kura
torssamtalet så inte blir han bättre till mods av läkarbesöken. 

Ett ytterligare citat får avsluta patienternas beskrivning av sina upp
levelser av läkarkontinuiteten: "Det skulle vara tacknämligt om man skul
le få träffa samma läkare. Men det förstår jag, det är ju inte för att 
djävlas, som man sätter patienterna på olika läkare. Det är för att verk
ligheten är som den är. Samtidigt måste ju läkare också komma åt att träf
fa patienterna." (3). 

Det är inte svårt att formulera och sammanfatta patienternas åsikter om 
läkarkontinuiteten. Den allmänna uppfattningen är helt enkelt att den är 
urdålig och min slutsats blir att denna omständighet påverkar förtroendet 
för sjukvården och kvaliteten på den. Av de redovisade citaten framkommer 
med tydlighet att patienterna i första hand begär ett bättre medicinskt 
omhändertagande och samtal omkring sjukdomen och dess progress. De förvän
tar sig inte att läkaren skall ha tid eller intresse för deras psykiska 
status eller psykosociala problem utan deras krav på läkaren riktar sig mot 
det specifikt somatiska tillståndet. Det förefaller helt nödvändigt med be
slutsamma insatser för att rekonstruera den behandlingsmodell av de cancer
sjuka som sjukvården verkar klamra sig fast vid. Det är en markant skill
nad i patienternas förståelse av sjukvårdspersonalens arbetssituation. De 
ömmar för sjuksköterskor, undersköterskor och sjukvårdsbiträden, medan de 
visar ringa förståelse för läkarnas arbetssituation. Kuratorer skall fin
nas men helst inte synas, eftersom patienterna är rädda för att bli klas
sade som "patienter med problem". Detta senare förhållande är naturligtvis 
en legitimitetsfråga av stor betydelse då man begrundar möjligheterna för 
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psykosociala insatser inom ramen för behandlingsåtagandet. 
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"När blir det något mer - det känns ju som man gick på 

svag is." 
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12 

DET DAGLIGA LIVET OCH LIVSMÖNSTRET 

Cancersjukdomar förorsakar, inte minst genom det kirurgiska ingreppet, of
ta påfallande kroppsliga förändringar, psykiska följdfenomen samt en för
ändrad psykosocial livssituation för patienten, men även för dennes fa
milj. Naturligtvis är detta i första hand negativa effekter. Även om can
cersjukdomen i sig medför både fysisk och psykisk smärta, så kan den emel
lertid trots allt ge livsinnehållet andra och positiva dimensioner. Ur den 
periodvisa oro, som är en nära följeslagare i en cancersjuks liv, mognar 
insikten om "varat" här och nu, en intensiv livskänsla. Förändringarna 
kan medverka till en påtaglig medvetenhet om det värdefulla i livet, men 
även om det mänskliga livets obeständighet. En cancersjukdom är omvälvan
de och det vet den som fått den. Genom att ta del av den "sjukes" unika 
kunskaper kan sjukvården bibringas en ökad förståelse för de cancersjukas 
vardag och livsmönster. Jag ser en avsevärd skillnad mellan att få en can
cersjukdom och att operera bort gallan eller ett bråck - trots det är om
händertagandet detsamma. För patienterna i de nyss nämnda sjukdomsgrupper
na är både det kvantitativa och kvalitativa behovet av omhändertagande 
väsensskilt. Det är möjligt att det, inom ramen för en traditionell kirurg
klinik, är svårt att åstadkomma en differentierad vårdstrategi. En optimal 
medicinsk och psykosocial vård av cancerpatienter kräver en speciell enhet 
- en onkologavdelning. 

Det ter sig som en omöjlig uppgift att urskilja delarna i hela det 
mänskliga livet och dess livsvillkor. Det är ändå meningsfullt att försöka 
särskilja de av patienterna beskrivna "yttre" och "inre" förändringarna, 
som följt i cancersjukdomens spår. Jag ser på patienternas livssituation, 
som de beskriver den vid samtalet med mig, utifrån två aspekter. Den ena 
kallar jag det "dagliga livet" som inbegriper arbetsförhål 1 anden, ekonomi, 
umgänge, hobbies, kost och motion. Den andra aspekten berör den mänskligt 
djupare sidan och benämnes "livsmönstret", vilket betecknar omvärderingar, 
framtidsbild och hur patienten lever med bilden av sig själv som en cancer
sjuk person. 

Jag har tidigare nämnt att de var få frågor som jag under samtalen be-
hävde ställa till patienterna. De frågor som i så fall utgör undantag är: 
"Hur tycker Du Ditt dagliga liv påverkats?", "har Du hittat ett sätt att 
leva med sjukdomen?" och "hur tänker Du nu idag?" Min tolkning är att pa
tienterna inte finner det naturligt att tänka i dessa banor, de är oförbe
redda för ett möte med en människa som öppnar möjligheten för ett inre 
språk som annars - i allmänhet - inte har någon lyssnare. 

Livskvalitet 

Livskvalitet, "Quality of life", är ett begrepp som fått en ökad aktuali
tet, även i medicinsk forskning under de senaste åren. Begreppet infördes 
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som ämnesord i Index Medi eus 1977 och dess förekomst i medicinsk littera
tur har blivit allt vanligare. Forskningen kring livskvalitet tycks in
tensiv inom cancerområdet. Den insikten har vunnit insteg att de tradi
tionella medicinska måtten på behandlingseffekt, som till exempel överlev
nadslängd, recidivfrekvens och förändringar av cancerns omfattning, inte 
tillräckligt beskriver patientens reaktion på behandlingen. 

Begreppet livskvalitet används flitigt inom forskningen men begreppets 
innebörd definieras olika av olika forskare, vilket gör diskussionen vid 
och obestämd. 

van Dam et al (1981) har vid genomgång av cirka 100 artiklar, från 
åren 1974-1979 där begreppet livskvalitet används som nyckelord, inte fun
nit någon kvalificerad definition av termen. För att kunna få fram den 
bästa operationella definitionen av livskvalitet menar van Dam och hans 
medhjälpare att vissa relevanta och avgränsande faktorer bör beaktas. Exem
pel på sådana är dagligt liv, smärtmönster, subjektiv känsla av välbefin
nande och sexualitet. 

En undersökning gjord av Schmale et al (1983) om livskvaliteten hos 
104 patienter med olika cancersjukdomar, tre år efter deras senaste be
handling, visar bland annat en signifikant lägre känsla av självkontroll. 
Patienterna oroade sig i allmänhet mer för sitt hälsotillstånd än ett 
matchat urval av friska kontrollpatienter. Schmale et al konstaterar att 
eftersom fler och fler överlever sin cancersjukdom blir det allt viktiga
re att bedöma livskvaliteten hos det liv som "givits" patienten vid be
handlingen. Det som tidigare varit kliniskt välbekant bekräftas nu genom 
självrapporteringsmätningar. Till och med flera år efter en cancersjukdom 
känner sig individen psykologiskt sårbar genom minskat självförtroende och 
fysiskt genom att oroa sig mer för värk och smärta. Författarna menar att 
undersökningar som rör specifika grupper av cancerpatienter kan visa högre 
eller lägre grad av anpassningssvårigheter hos dem. 

Stein Kaasa (1988) definierar livskvalitet som patientens egen upple
velse av sitt liv och sin livssituation. Av denna definition kommer det 
tydligt fram att livskvalitet är en abstrakt variabel, den är således icke 
direkt observerbar. Begreppet måste därför operational i seras, det vill sä
ga det förutstätter indikatorer som kan beskriva/mäta den observerbara va
riabeln - i detta sammanhang livskvalitet. 

Det finns en mängd undersökningar om bröstcancer och livskvalitet, 
bland annat har Hutchinson et al (1979) studerat livskvalitet efter en 
mastektomi. Två grupper kvinnor, de som gjort en mastektomi och de som ge
nomgått biopsi för en ofarlig bröstsjukdom, jämfördes med varandra vad 
gällde fysiska, sociala och emotionella problem. De undersökningsresultat 
som forskarna kommit fram till visar att problemen efter en mastektomi in
te är så stora som det vanligtvis antagits. Tillfrisknandet är dock inte 
helt komplikationsfritt. De mastektomerade patienterna önskar till exem
pel mer information både före och efter operationen, och de vill ha mer 
stöd från sjukhuset. De är dessutom mer benägna, än patienterna med ofar
lig bröstsjukdom, att erfara sexuella problem och oförmåga som ett resul
tat av operationen. 

Generell livskvalitetforskning 

För att kunna ge en bakgrund till hur svårt det är att applicera någon av 
de vedertagna 1 ivskvalitetsparametrarna på cancerpatienternas situation 
kommer några forskares teorier att redovisas. 

Allardt (1975) använder, i sin stora jämförelseundersökning av välfär
dens nivåer i de nordiska länderna, termen livskvalitet för att "täcka 
sådana behov, där graden av tillfredsställelse inte definieras genom före
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komsten av materiella resurser", (s. 23). 
Sammanfattningsvis presenterar Allardt sina välfärdsdimensioner, 

nöjes- och trivselattityder i en fyrfältsfigur. (s. 139). 
miss-

Levnads-
ni vå 

Välfärd 

Att ha: 

1. Inkomst 
2. Bostadsstandard 
3. Sysselsättning 
4. Utbildning 
5. Hälsa 

Lycka 

Mi ssnöjesattityder: 

13. Samhällsmotsättningar 
14. Jämlikhet - ojämlikhet 
15. Upplevd orättvisa 
16. Inkomstti1Ifredsställei se 

Att älska: Trivselattityder: 

6. Lokal gemenskap 17. Lycka 
7. Familjegemenskap 18. Behovstillfredsställelse 
8. Vänskapsförbindelser 

Att vara: 

9. Anseende 
10. Oersättlighet 
11. Pol iti ska resurser 
12. Att göra 

Ovanstående variabler är svåra att använda sig av när det gäller can
cerpatienternas livskvalitet. En av levnadsnivåkomponenterna är visserli
gen "hälsa", men den är inte förutsättningslöst överförbar på cancerpatien
terna och deras livskvalitet. "Hälsa", i Allardts mening, är att mäta häl-
so- och sjukti11 stånd genom till exempel antal läkarbesök. "Familjegemen
skap" och "vänskapsförbindelser" är förvisso viktiga delar i patienternas 
dagliga liv liksom "anseende", om det till exempel åsyftas i termen s t i g-
matisering. Det kan vara lätt för en cancerpatient att känna sig socialt 
stigmatiserad, något som är mycket svårt att mäta. Enklast bestäms "anse
ende" i termer av yrke och därmed tillhörande status. Detta är av ringa in
tresse vad gäller cancerpatienternas livskvalitet, då yrke och status inte 
lindrar den psykiska smärtan. 

Siri Naess (1970) anger individens livskvalitet i termer av aktivitet, 
upplevd samhörighet, självkänsla och en grundstämning av glädje. En aktiv 
individ har livslust, engagerar och aktiverar sig i något utanför sig själv, 
till exempel hobbies och föreningsverksamhet. Vidare upplever individen 
samhörighet om han har goda relationer med minst en annan människa. Han 
skall dessutom känna gemenskap med en grupp människor (grannar och arbets
kamrater). Självkänsla innebär att personen ifråga accepterar sig själv 
som värdefull och är nöjd med sin egen insats. Grundstämning av glädje har 
individen då han känner sig besläktad med naturen och har förmåga att upp
leva det rika och sköna i den. Vidare skall han leva i harmoni, det vill 
säga utan bekymmer och ångest. Människan skall uppleva livet som något 
rikt och givande i vilket smärta, obehag, tomhet och nedstämdhet lyser med 
sin frånvaro. Min erfarenhet säger mig att många cancersjuka periodvis sak
nar grundstämning av glädje men även självkänsla. 

Ovan angivna forskares diskussioner är både individ- och samhäl1sorien-
terade. 

Hörnquist (1982) definierar livskvalitet som graden av behovstillfreds
ställelse inom sex områden (fysiska, psykiska, sociala, aktiva, materiel

Li vs-
kvalitet 
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la och strukturella behov). Individuell behovserfarenhet inklusive efter
strävad tillfredsställelse bör också, enligt Hörnquist, beaktas, liksom 
det i livskvalitetsbegreppet skall ingå både ett behovs- och resursper
spektiv - med det förstnämnda som dominerande. 

I medicinska sammanhang bör, enligt mitt förmenande, i begreppet livs
kvalitet ingå omständigheter av följande slag: Patientens förmåga att kla
ra av alldagsaktiviteter (yrke, hemsysslor etc), graden av tillfredsstäl
lelse av grundläggande mänskliga behov (självaccepterande, sexualitet etc), 
patientens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, tid på sjukhus, 
sjukdomssymptomens intensitet, biverkningar av behandling samt sjukdomens 
status. 

En viktig fråga när det gäller cancerpatienternas livskvalitet är na
turligtvis ur vilket perspektiv bestämningen sker. Är det forskarens, pa
tientens, vårdpersonalens eller anhörigas? Samtliga nu nämnda har sanno
likt olika referensramar. De som själva anser sig ha en tillfredsställan
de livskvalitet utifrån sin egen uppfattning, kan av andra anses ha en 
icke tillfredsställande sådan eller tvärtom. Det ligger, inom sjukvård och 
rehabi1itering, nära till hands att tala om för patienterna vilka behov 
de har och att inte tillräckligt lyssna på vad de själva uttrycker. I 
sämsta fall ges patienten inte ens möjlighet att framföra sina önskemål. 

För min del har det varit en provocerande erfarenhet att forskningen -
både den teoretiska och empiriska - har varit så irrelevant för att för
stå cancerpatienternas situation. Det borde inte vara så - ett teoretiskt 
välfunnet begrepp öppnar ju för nya möjligheter till tolkning och inlevel
se. 

Fattigdomen i resonemangen om livskvalitet blir tydlig i två avseenden. 
För det första är det mycket ett utifrånseende som präglar diskussionen 
(se ovan) och detta ger - för det andra - värdemätare på individens situa
tion som ligger vid sidan av den centrala och viktiga livssfären. 

Jag är inte beredd att ersätta begreppet med en eller flera teoretiska 
bestämningar utifrån mina utgångspunkter. Mina frågestäl1ningar har emel
lertid mer att göra med patienternas "dagliga liv" och deras "livsmönster" 
och i det följande vill jag ge några grunder för detta sätt att strukture
ra patienternas berättelser om sin livssituation. 

Cancerpatienter kan grupperas utifrån den behandling de fått. En grupp 
genomgår operation utan annan postoperativ behandling än de regelbundna 
återbesöken för medicinsk kontroll. Andra får strålbehandling efter ope
ration och en tredje grupp cytostatikabehandling. Utöver dessa tre tera
piformer finns andra behandlingsvariationer, exempelvis strålning som 
följs av cytostatikabehandling. Det finns även patienter som bedöms ha en 
inoperabel cancer och där första behandlingen är strålbehandling, cyto-
statika eller annan medicinering. För en del är operation icke nödvändig, 
utan sjukdomen kan behandlas genom enbart medicinering. 

Patientens livssituation kan ställas i relation till arten av behand
ling och ett rimligt antagande är att ju mer påfrestande behandlingen är, 
desto mer påverkas livssituationen i negativt avseende. 

Gemensamt för samtliga cancerpatienter är att de i högre eller lägre 
grad påverkas av sin sjukdom fysiskt, psykiskt och socialt samt att de 
framförallt ofta besväras av en gnagande oro: Var dyker cancern upp nästa 
gång? Genom att samtala med patienten kan vi få veta vilka tankar och käns
lor som finns omkring cancersjukdomen. Patienten förmedlar subjektiva upp
levelser och dessa präglas av föreställningen om vad som egentligen har 
hänt. Dessa samtal är utomordentligt värdefulla bland annat rTd insättande 
av medicinsk behandling och bedömning av psykosocial status. Eftersom män
niskor har olika förmåga att använda språket för att uttrycka sina känslor 
och åsikter måste - långt mer än tidigare - vikt läggas vid varje patients 
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utpräglat individuella sätt att förmedla sina erfarenheter. Det förelig
ger en uppenbar fara i att hjälpbehovet bedöms utifrån patientens ut
trycksförmåga. Det vill säga, det kan bli så, att den som bäst kan verba
lisera sina upplevelser också bedöms ha det största hjälpbehovet, medan 
en person med ett torftigare och nyanslösare språk får en motsatt bedöm
ning. 

Det har varit så att jag känt och känner ett motstånd mot att förestäl
la mig möjligheten av ett "gott liv" i samband med cancersjukdomen. Mot
ståndet står för min svårighet att se cancersjukdomar och livskvalitet i 
dess djupaste bemärkelse som förenliga, eftersom frånvaron av hälsa är 
så ödesdiger. Jag vill drastiskt uttrycka min subjektiva inställning så, 
att sviktar hälsan, så har inget annat i tillvaron något egentligt värde. 
En svår sjukdom som cancer medför ett stort avbräck i människors liv och 
levnad. Mitt intresse är inriktat på att beskriva hur patienterna föränd
rat sitt dagliga liv och vilka omvärderingar av livssituationen som can
cersjukdomen inneburit. Jag har då funnit det fruktbart att arbeta uti
från begreppen "dagligt liv" och "livsmönster". Jag har erfarit att can
cerpatienterna på olika sätt gjort omvärderingar av vad som är betydelse
fullt att lägga sin livskraft på. Det som tidigare varit meningsfullt kan 
mista sin mening. Den kris som förorsakats av cancersjukdomen är omväl
vande men den "osäkra överlevnaden" kan föra med sig en bearbetning av in
sikten om "min utmätta tid". Den insikten är gränslöst betydelsefull. De
skriptiva studier om hur patienter upplevt och hur de lever med sin cancer
sjukdom är viktiga av flera olika skäl. Sådana ger insikt om patienters 
reaktion på att vara bärare av sjukdomen och behandlingen av den, men även 
vilka konsekvenser den innebär för livet utanför sjukvården. Om två behand
lingsinsatser har samma effekt för patientens överlevnad, men en av dem 
medför att bättre liv, borde - naturligtvis - beslutet bli till förmån för 
den behandling som ger bättre livsvillkor. Rönen från undersökningar om 
"det dagliga livet" kan självfallet på sikt förbättra den stödjande omvård
naden av cancerpatienten. Det som framstår som problem är svårigheten för 
ett sådant perspektiv att få genomslagskraft. Som sjukvården är uppbyggd 
och'organiserad krävs en stark bevisföring för att åstadkomma en genuint 
förändrad syn vad gäller psykosociala faktorers betydelse för en totalt 
sett bättre livssituation för cancersjuka och för människor med andra svå
ra sjukdomstillstånd. 

"Problemet" är naturligtvis, att den medicinska behandlingsstrategin 
varit så utomordentligt framgångsrik i en rad olika sjukdomssammanhang, 
men att den i vissa fall snedvrider den totala vårdinsatsen utan att ge 
positiva terapeutiska effekter. Detta är särdeles tydligt för cancersjuk
domen; de negativa effekterna av den tidiga diagnosgivningen i samband med 
bröstcancer är ett aktuellt exempel. 

Min förhoppning är att tydliggöra "processen" och psykosocialt svåra 
perioder i en cancersjukdom genom sammanfattande beskrivningar av några pa-
tientfall, vilka bättre än lösryckta citat åskådliggör patienternas livs
historia alltifrån insjuknandet och fram till vårt samtal. Syftet med att 
"lyfta" fram patienterna är självfallet att försöka öka förståelsen för 
deras utsatthet och på så sätt bidraga till skapande av en behandling som 
genomsyras av "äkthet". 

Tiden är en central faktor vid cancersjukdomar 

Tiden spelar i många avseenden en betydelsefull roll i samband med cancer
sjukdomar. Jag ser tidsfaktorn som primärt viktig i första hand ur ett psy
kosocialt perspektiv, även om jag vet att den också i medicinskt avseende 
spelar en betydande roll. Sjukdomsförloppet är tidsbundet så till vida att 
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patienten följer uppgjorda scheman, alltifrån operation och adjuvanta be
handlingar till långvariga regelbundna kontroller. Allt detta ger i bety
dande utsträckning psykosociala konsekvenser. Sjukvården ser som sin hu
vuduppgift att bota den fysiska smärtan och försöker hitta botemedel till 
nästan vilket pris som helst. De medicinska behandlingarna är emellertid 
många gånger oerhört psykiskt påfrestande. Trots det ses det fortfarande 
som en bisak att aktivt försöka lindra den psykiska smärtan. Det visar 
sig inte minst i de begränsade resurser som finns avsatta för den psyko
sociala verksamheten. 

Eftersom patienterna inte kan välja bort sin cancersjukdom tvingas de 
på ett eller annat sätt att hantera den så att sjukdomen integreras i var
dagen och livsmönstret. Somliga uttrycker att de inte märkbart hindras av 
den medan den för andra är tyngre att bära, bland annat för att cancersjuk
domen så ofta är aktuell i deras tankevärld. De "fallbeskrivningar" som 
följer visar hur patienterna, var och en på sitt sätt, integrerat cancer
sjukdomen i sitt liv. 

Coping 

Avery D. Weisman (1979) vid Massachusetts General Hospital är en portalfi
gur vad gäller forskning omkring "general coping strategies", på svenska 
ungefär anpassningsstrategier. Han definierar "coping" som de åtgärder 
patienten vidtar för att på ett tillfredsställande sätt klara av problem. 
Definitionen innehåller tre viktiga aspekter på "coping". För det första 
skall det finnas ett känt problem. Patienten söker på olika sätt lättnad, 
uppskov (respite) och lösning (resolution) för att uthärda detta. "Coping" 
är de åtgärder som vidtas eller inte vidtas för att handskas med problemet. 
Dessa erbjuder inga permanenta garantier för hur lång tid "coping strate
gies" är effektiva, och Weisman betonar att "coping" är en process och in
te en isolerad uppsättning av oberoende handlingar. Valet av strategier är 
mycket individuellt. "Coping" innebär inte endast att patienten mår bätt
re eller är mindre påverkad av problemet, utan lika viktigt är att veta 
vad denne gör eller gjorde för att uppnå lättnad. 

Weisman har formulerat femton "general coping strategies" som illustre
ras genom exempel tagna från cancersjuka. Enligt honom är följande typbe
teenden "allmänna": 
- Söka ytterligare information om sjukdomen.(Rational inquiry). 
- Dela kunskap för att lätta den egna spänningen. (Multuali ty). 
- Försöka glömma (förnekande). (Suppression). 
- Göra andra saker för att distrahera sig själv. (Displacement/redirection). 
- Vidtaga åtgärder baserade på aktuell förståelse om sjukdomen. (Confront). 
- Acceptera och finna något fördelaktigt. (Redefine/revise). 
- Vända till motsatsen (skratt etc). (Affect reversal). 
- Acceptera det oundvikliga (ödesbestämt). (Passive acceptance). 
- Utagerande (Impulsivity). 
- Uppgivenhet. (If x then Y). 
- Spänningsreducering genom drickande, ätande och droger. (Life treats). 
- Dra sig tillbaka socialt (isolering). (Disengagement). 
- Skylla på någon eller någonting (projicering). (Externalize/project). 
- Foga sig i det läkaren säger (auktoriteten). (Cooperative compliance). 
- Klandra sig själv, offra eller gottgöra (skuld). (Moral masochism), 
(s. 28). 

Vid första anblicken kan de uppräknade copingstrategierna ses som exem
pel på försvarsmekanismer. Enligt Weisman finns det dock distinkta skill
nader mellan "coping" och försvar, fastän båda processerna kan uppträda 
samtidigt. Vad gäller "coping" har individen ett känt problem, som kräver 
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att det åtgärdas, medan denne vid användandet av försvar inte är medveten 
om vad försvaren riktar sig emot. Weisman ställer frågan: Hur kan dessa 
skillnader appliceras på cancerpatienter? Han menar att det inte finns 
något som hindrar en patient från "coping" av ett problem, medan denne 
samtidigt försvarar sig mot en uppsättning ospecifika problem. Skillna
derna mellan "coping" och försvar handlar, enligt Weisman, mycket om be
dömarens uppfattning. Om patienten gör något åt sitt problem som jag 
ogillar skulle jag bedöma handlingen som ett försvar. Om han däremot han
terar situationen på ett för mig godtagbart sätt ser jag patientens ageran
de som "coping". 

Weisman talar även om patienternas "vulnerabi1 i ty" (sårbarhet) som är 
ett underförstått mått på "icke coping". "Vulnerabi1 i ty" har tre speci
fika betydelser: en omedelbar smärtsam sinnesstämning, en tendens eller 
disposition att bete sig på ett sätt som är typiskt för den sinnesstäm
ningen samt en ansträngning att översätta den inre privata känslan till 
mer tydliga verbala och icke verbala nödsignaler. 

Det finns naturligtvis, enligt Weisman, i människans upplevelsevärld 
många känslor eller sinnesstämningar. De virvlar omkring utan namn och de 
lämnar inga resttillstånd. Det är endast de extrema känslorna, som ångest, 
fruktan, depression och ensamhet som namngivits. De varar tillräckligt 
länge för att bli substantivbenämnda. Det är enligt honom fel att anta att 
alla som har cancer får ångest eller depression. Det bör alltså inte för
utsättas att cancerpatienter är deprimerade. "Their burden may be great, 
but it is not a bag of rocks." (s. 58). 

Den centrala kärnan i "vulnerabi1ity" är det tillstånd av hjälplöshet 
som Weisman kallar för existentiell misströstan. Den är inte lätt igen
kännbar, därför att alla patienter inte tillstår att de känner sig depri
merade eller maktlösa. De som är svårast att upptäcka är de som ytligt 
sett ser ut att må bra. Weisman har gjort upp ett sårbarhetsindex med 
tretton variabler: 
- Hopplöshet (hopelessness). 
- Virrvarr och oro (turmoil and perturbation). 
- Frustration (frustration). 
- Beroende och depression (despondency and depression). 
- Hjälplöshet (helplessness). 
- Ångest och fruktan (anxiety and fears). 
- Utmattning och apati (exhaustion and apathy). 
- Värdelöshet (worthlessness). 
- Isolering och övergivenhet (isolation and abandonment). 
- Förnekande och undvikande (denial and avoidance). 
- Aggressivitet (truculence). 
- Förkastande av viktiga andra (repudiation of significant others). 
- Begränsat tidsperspektiv (closed time perspective), (s. 62). 

För att hjälpa sårbara patienter bättre måste man, enligt Weisman, för
stå deras tidigare "copingstrategier" i samband med kriser. Det finns, 
enligt honom, inget bättre sätt än att helt enkelt fråga patienten om hur 
han vanligtvis handskas med problem och bekymmer. Svaren är ofta mycket 
avslöjande och han ger några exempel på hur svåra situationer hanteras: 
"Jag frågar alltid min syster om råd." "Jag brukar bedja mer än de flesta 
människor." "Det är ingen idé att bli upprörd, jag accepterar det." "Jag 
drar ur telefonen, sedan hatar jag människorna för att de inte ringer." 
"Jag dricker allt för mycket." 

Så långt Weisman och nu tillbaka till patienterna i min studie. Om jag 
hastigt kommenterar Weismans uppfattning om cancersjukdom och depression, 
kan jag genom en återblick se att många patienter berättar att de, i sam
band med diagnosbeskedet, reagerat med depressiva symptom. Den yttersta 
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konsekvensen av en depression, om den blir tillräckligt djup och långva
rig, är självmord. Två patienter talar om självmordet som en lösning och 
som en möjlighet att få ett slut på cancersjukdomen. 

Christina Bolund (1986) har undersökt sambandet cancer och självmord 
och fann 88 självmord under en tidsperiod av fyra år. Den slutsats hon drar 
är att "självmordsfrekvensen bland cancerpatienter är i samma storleksord
ning som i befolkningen i stort", (s. 1392). 

Patienternas verklighet 

För att ge läsaren en chans att orka tillgodogöra sig hela kapitlet har 
jag valt att begränsa mig till några fallbeskrivningar, som i mycket hög 
grad är förkortade versioner av samtalen, från varje grupp. Dock visar 
dessa tydligt "utvecklingen" hos de som drabbats av en cancer, men också 
gången i en sjukdomsprocess. 

Magcancer 

En stomiopererad kvinna får med sin berättelse inleda och ge sin person
liga upplevelse av cancersjukdomen och sitt sätt att leva med den. Vid in
sjuknandet är hon 50 år. Hon har aldrig arbetat utanför hemmet och har 
trivts med den tillvaron. I hemmet finns förutom maken fortfarande barn i 
skolåldern. 

Då jag försöker ta reda på hur lång tid hon hade känt av besvären innan 
hon uppsökte läkare, får jag veta att hon under en avsevärd tid sett blod 
i avföringen. Hon har för sig själv satt symptomet i samband med mens och 
kunde i sin vildaste fantasi inte tänka sig att det skulle kunna vara nå
got så allvarligt. Kvinnan anstränger sig verkligen för att lämna förkla
ringar till varför hon tror att cancern uppstått. Hennes misstanke är att 
det skett en skada i samband med den sista förlossningen, då efterbörden 
inte gick normalt. Hon har svårt att förstå att just hon fick cancer - ef
tersom hon alltid levt sunt. 

Hon börjar med att uppsöka di striktsläkaren, som informerar att han in
te ser allvarligt på hennes problem, samtidigt som han ger kvinnan beske
det om en snabbremiss för specialistundersökning och kvinnan kommenterar: 
"Det var första chocken det". 

Tio dagar därefter undersöks hon av en specialist, informeras om att 
fynden är elakartade och att hon redan om två dagar kan intas på sjukhu
set för operation. "Då kom det här beskedet och då var det alldeles tomt." 
Kvinnan fick åka hem över helgen och menar att det var bra att allt gick 
så fort som det gjorde. "För om man hade gått och gruvat sig, då hade det 
kanske vari t värre. " 

Diagnosbeskedet om "elakartat" blev en chockupplevelse och hon kände 
sig helt förlamad. Gång på gång under samtalet återkommer hon till det 
tillfället: "Man kom inte ihåg någonting. Kaos kan man säga i tankeförmå
gan". Det första hon gjorde därefter var att ringa till sin man. Då jag 
frågar hur mannen reagerade, svarar kvinnan gråtande: "Det var hemskt". 
Hon orkade inte tala om sin ångest med den läkare som meddelade diagnosen. 
Anledningen till det var en bedövande psykisk förlamning, men hon tycker 
ändå att läkaren var fantastisk. 

Under vårt samtal vill kvinnan uppehålla sig vid den inrotade besvikel
sen och den kaotiska känslan, som hon upplevde i samband med beskedet om 
"elakartad", och betonar att läkaren inte sa tumör utan använde sig av or
det "elakartad". Vid det tillfället var kvinnan i ett trängande behov av 
samtal men förmådde inte formulera sin önskan. Det som hjälpte henne var 
en synnerligen förstående familj och goda vänner. Hon kunde tala med dem, 
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dock inte om alla känslor som uppenbarade sig. "Man måste ha någon att 
kunna prata med, absolut. För att det går inte att klara det ensam, det 
tror jag inte." 

I samband med inskrivningen på sjukhuset informerades kvinnan om att 
det skulle bli en stomioperation, och det beskedet framkallade den andra 
och stora chockupplevelsen. 

Efter operation informerades hon om att den hade lyckats, men uppfat
tade det inte så själv, eftersom stomin var den stora sorgen. "... ja det 
var väl det som var chocken för mig." Det var heller inte nog med det, 
eftersom det under pågående operation upptäcktes cystor på båda äggstoc
karna, som därför även de togs bort. Det var två läkare som utförde ope
rationen, men trots det lämnade ingen av dem en ordentlig information om 
den. Hon upplystes visserligen om den dubbla operationen, men på grund av 
orkeslöshet uppfattade hon just ingenting. Efter operationen drömde kvinnan 
mer an vanligt, drömmarna handlade om hästar och vita gestalter, och hen
nes tolkning av dessa är att hon måste ha mått mycket dåligt. 

När hennes krafter så småningom började återvända ville hon tala med 
någon av operatörerna men bägge befanns vara lediga, "nej, det var det 
jag tyckte var så sorgligt". Kvinnan åkte från sjukhuset utan att ha fått 
tala med någon av dem och istället utskrevs hon av en för henne okänd lä
kare, vilket hon är kritisk emot, "mycket dåligt egentligen när man blir 
utskriven". Hon anser sig inte ha fått någon information och beskriver ut
skrivande läkare som likgiltig. Bedömningen gör hon utifrån hans handlan
de som bestod av att skriva ut ett recept på laxermedel. "Utan att över
huvudtaget fråga mig om någonting. Det är jag faktiskt väldigt irriterad 
på." 

"Men Du tog emot receptet?" 

"Nej det gjorde jag inte, för att jag sa att det där behöver jag inte." 

"Kunde han förstå det?" 

"Han var likgiltig... Det är skrattretande att komma med laxermedel." 

Avsaknaden av det psykosociala bemötandet framkommer av bland annat 
följande samtalssekvens. "Fick Du någonsin erbjudande om att prata om den 
här oron som Du måste ha känt?" 

"Nej, det tycker jag inte." 

"Utan det fick Ni klara av på egen hand." 

"Ja visst." 

Vid hemkomsten från sjukhuset talade hon med sin man och sina vänner 
om det hon varit med om. Det underlättade, men hon har svårt att ta till 
sig och acceptera sin cancersjukdom. 

Hon gör regelbundna återbesök på sjukhuset men är inte nöjd med dessa, 
bland annat för att hon aldrig fått träffa samma läkare. 

"Jag hade ju hoppats på att det där skulle fungera så att det är den som 
gjort operation som man skulle få höra till." 

"Har Du kunnat prata med de andra läkarna som Du träffat?" 

"Nej jag tycker det går hemskt dåligt faktiskt. Jag tycker att det finns 
en likgiltighet, faktiskt." 

"Vad tror Du att det beror på? Kan Du se något?" 

"Jag vet inte. Jag vet inte om det beror på mig själv, att jag inte kan 
prata eller så. Det vet jag faktiskt inte. Men de får väl kanske inte för
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troende för mig." 

"Nej, men åtminstone här har du ju inte svårt för att prata. Just då, när 
Du blir som Du säger alldeles tom, så har Du kanske inte heller förmåga 
att fråga så väldigt mycket?" 

"Nej, man har inte det. Det är fullkomligt borta. Det låser sig helt en
kelt." 

"Utan det förutsätter då, att läkaren ja, att han är intresserad och frå
gar." 

"Nu är det ju bara att få se proverna och att de är bra och han känner på 
magen lite grann och sedan så är det adjö. De är korta, tycker jag. Jag 
tycker det är opersonligt." 

"Hur känns det att gå härifrån?" 

"Ja det är skönt naturligtvis, för att är proverna bra så är det ju skönt. 
För jag tycker att jag är hur sjuk som helst fjorton dagar innan jag skall 
hit. Men när jag går härifrån så känns det skönt när allting är som det 
skall." 

Trots alla sorger och bedrövelser tycker kvinnan att hon sent omsider 
börjat acceptera sin cancer och framförallt stomin. Hon har inte funnit 
anledning att förändra något i sina kost- och motionsvanor, eftersom hon 
redan innan sjukdomen bröt ut, levde sunt. Kvinnan har alltid arbetat myc
ket, men har nu tvingats att ta det försiktigare eftersom hon inte har 
samma ork som tidigare. Däremot har hon efter sjukdomen förändrats som 
person, "ja, o-ja, jadå man mognar på något sätt". Berättar att hon satt 
upp en del mål i livet, men att hon ännu inte helt nått upp till dem. Hen
nes ambition är att försöka leva och göra något av livet. Hon går aktivt 
in för att ha roligt och inte haka upp sig på bagateller, utan försöker 
värdera varje dag högt. 

Sammanfattande analys 

Kvinnans praktiska vardagsliv ser ut ungefär som före sjukdomen. Hon har 
alltid varit medveten om kostens och motionens betydelse för hälsan och 
har kunnat behålla de invanda vanorna. Ekonomiskt har sjukdomen åstadkom
mit en viss försämring. 

Kvinnan är fortfarande låst vid sin upplevelse av diagnosbeskedet och 
det kaos hon då upplevde. Vårt samtal sker drygt två år efter detta till
fälle. Hon har av och till efter sjukdomen känt sig deprimerad. Hon uttryc
ker inte verbalt någon uttalad recidivrädsla, däremot är hon märkbart ta
gen under samtalet och brister flera gånger ut i gråt. Hon formulerar ett 
starkt missnöje mot sjukvården. Kvinnan känner en djup besvikelse över att 
ha fått en cancersjukdom och framförallt att den utmynnade i en stomiope-
ration. Hon har till och med funderingar på om den var nödvändig eller om 
det möjligen funnits någon annan utväg. Den genomförda operationen berör 
både identitets- och sexual problem, och kvinnan behöver självfallet hjälp 
med att bearbeta sorgen, förlusten och den förändrade självbilden. Det ha
de säkerligen underlättat om hon erbjudits samtal och psykosocialt stöd 
i direkt anslutning till insjuknandet. 

Den stora och positiva skillnaden för kvinnan är att hon nu kan "tillå
ta sig att leva". Det centrala har blivit att umgås med familjen och vän
ner och hon värdesätter dessa mycket högt. Jag tror inte att kvinnan vare 
sig orkat bearbeta det psykiska traumat som uppkom i samband med cancerbe
skedet eller accepterat konsekvenserna av stomin. Periodvis mår hon psy
kiskt dåligt och känner en inre oro, liknande den känsla hon har inför 
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kontroll besöken. Kvinnan påpekar att hon, sedan hon fyllt i det frågefor
mulär som föregick samtalet, bestämt sig för att vara "lite mera påstri-
dig" i sina kontakter med sjukvården. 

Bröstcancer 

Nästa beskrivning gäller en bröstcanceropererad kvinna. Vid sjukdomsde
buten är hon 55 år och är vid den tidpunkten mycket aktiv i yrkeslivet. 
Sex månader före den egna upptäckten av en knöl genomgår kvinnan en svår 
personlig kris. Alltifrån det hon varseblir knölen i bröstet och fram 
till operationen mår hon exceptionellt psykiskt dåligt. Hon befarade att 
det var cancer och tycker att di striktsläkaren, ej i ord men väl genom 
sitt beteende, bekräftade hennes misstankar. Hon chockas i samband med 
att hon får ett brev från sjukhuset, där det meddelas att "det var av så
dan art att operativ behandling rekommenderades". Efter denna underrät
telse kände kvinnan att cancern skar och tärde, trots att hon faktiskt 
inte fått ett klart besked om att det var cancer. Under väntetiden fram 
till operation var hennes oro emellanåt så besvärande att hon ringde 
90 000. Vid inskrivningssamtalet på sjukhuset frågar hon läkaren vad det 
är för fel på henne och får då veta att det är cancer, något som hon in
te reagerar nämnvärt på, utan tar som en bekräftelse. Före operation och 
i anslutning till sövningen sa hon till läkaren: "Jag är inte rädd om nå
gon kroppsdel alls. Huvudsaken ni kan försöka rädda livet." Direkt efter 
operationen upplevde hon en tid av befrielse från cancer och oro "och i 
och med att jag hade tagit bort det, då fick jag livsgnistan igen." 

Informationen efter operation innehöll glädjebeskedet om att spridning 
inte förelåg, och de dagar hon låg på sjukhuset var problemfria och be
hagliga, trots att någon antytt att cancern kunde komma tillbaka om 5, 10 
eller 15 år. "Men, jag tyckte det var så lång tid, så jag tyckte, jag fick 
ju livet till skänks en gång till om det så bara var 5 år - det kändes så." 

Ganska snart efter hemkomsten kom oron tillbaka, "en oro och den får 
man nog ha." 

"Den tycker Du att Du har kvar på något sätt?" 

"Ja och det är om det blir lugnt och stilla och om man blir ensam. Då kom
mer den där nervositeten över en, att det inte är gott att veta hur det 
går för mig el 1er så." 

Strålbehandlingen upplevdes av kvinnan som psykiskt påfrestande, och 
hon tror att det långa avståndet till hemmet och den "fabriksmässiga" be
handlingen förstärkte ångesten. 

De största förändringarna som hon gjort på grund av sjukdomen är en 
förbättring av kost- och motionsvanorna. Hennes förhoppning är att vegeta
risk kost och regelbunden motion skall förhindra cancerns återkomst. Hon 
arbetar fortfarande trots att hon rekommenderats sjukpension och skälet 
till det är - "... det där just att man sätter sig i bilen och att det rul
lar igen. Då far oron för cancern bort". Om hon däremot stannar upp och 
det blir lugnt och tyst får det konsekvenser för hennes psykiska välbefin
nande. "Men, då kommer det lite smygande, det där en oro. I och med att 
jag far ut till folket, då kan jag prata om cancer hur mycket som helst. 
Det är inte precis som jag har cancer eller har haft cancer." Kvinnan be
rättar att det inom henne ständigt pågår en kamp för att hålla den inre 
oron och ängslan ifrån sig, "... som kanske inte syns men den finns". 

"Ja precis, det är ju det den inte gör, den syns inte." 

"Det är något mysko på något vis och det är ju det att man har ju sett det 
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som någon som far härifrån på det där viset." 

Hon försöker behålla "den inre oron" för sig själ v.och talar till exem
pel inte med maken om den. Däremot förmedlar hon till honom de fysiska be
svär och känningar hon har som kvarstående men efter operationen. 

"Ja, Du vill klara av det mesta själv Du?" 

"Jag tycker det är som mest passande det. Man känner hur man ska parera 
livet självt." 

Kvinnan satsar medvetet på att hålla tankarna på cancern borta och gör 
det bland annat genom att läsa om cancersjukdomar för att därigenom öka 
kunskapen om sjukdomen och sättet att förebygga den. "Försöka att hitta 
någon ny livslinje på något vis som skulle vara bättre. Och då läser man 
ju och studerar allt som finns." Hon har under lång tid gått in för och 
klarat av en kostförändring och regelbunden motion, men har för en tid 
sedan "återfallit" till tidigare levnadssätt. 

"Men allt det här med Dina grönsaker har det kommit efter sjukdomen?" 

"Ja, absolut. Man ser det som en tröst i det. Under en tid, då när jag åt 
dom här grönsakerna, kände jag mig inte orolig. Jag kände en säkerhet i 
dom på något vis. Jag vart lugn. För jag vet att jag åt rätt och nu vet 
jag att jag äter fel och därmed blir man mera ängslig." 

"Jo, Du menar, om jag förstått Dig rätt, ungefär, att Du själv påverkar 
det här?" 

"Javisst och påverkar fel, genom att jag som inte orkar börja om igen." 

Eftersom kvinnan vissa perioder känt oro för sin hälsa har hon, utan
för de inplanerade kontrollbesöken, uppsökt distriktsvården. "Så har jag 
varit riågon gång, det har väl varit lite så där att man känt sig orolig, 
så man har varit till distriktsläkare och kollat blodet. Dom kollar väl
digt noga ikring mig då när jag kom till en doktor. Och så om det har va
rit någonting jag har varit orolig för, då har de ringt hit och pratat, 
så att det är ju bra." 

Kontrollbesöken utgör stressmoment för kvinnan och hon ser på dessa på 
följande sätt: "Man skall ju liksom skynda sig ju och hoppas att jag inte 
glömde det där nu, då jag en gång fått tag i doktorn." 

Kvinnan beskriver att hon successivt vant sig vid sin nästan ständigt 
närvarande oro, och att hon nu känner sig beredd att höra sanningen. 

"Nej, jag tycker att hör de någonting som man skall dölja, då ser man på 
dem att de är inte lik sig. Då blir man isolerad själv ifrån någonting 
som man inte får höra - om de skulle dölja det. Då är det bättre att höra 
det själv för då vet man hur sanningen är." 

"Och Du vill ha reda på sanningen?" 

"Ja absolut, det är ju det bästa det. Sanningen om man är frisk eller san
ningen om man är sjuk. Fastän jag kommer ihåg jag sa åt maken. Om doktorn 
säger, att jag skall dö tala inte om det för mig. Det kommer jag ihåg att 
jag sa." 

"Jaså, det sa du?" 

"Det kommer jag ihåg, så just i den situationen så då.. " 

"Ville Du inte veta det själv?" 

"Nej, jag kände det så. Jag kände mig svag på något vis. Jag känner mig 
stark nu, så det är kanske därför jag säger som jag gör." 
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"Ja, att Du har fått bearbeta det och så har det ju gått bra." 

"Ja, så är det vanan. Jag är van det." 

Hon kände en stark dödsrädsla i samband med sjukdomsdebuten och fram 
till operationen var den emellanåt ohanterlig. Under hand har hon mer 
och mer accepterat döden som en realitet. Kvinnan ser med tillförsikt på 
framtiden och är tacksam för alla år som hon kommer att få leva. "Men då 
sa jag, då jag skulle in och operera mig. Om doktorn säger att jag skall 
dö, tala inte om för mig utan låt mig leva i ovissheten." 

"Det ville Du." 

"Ja, då ville jag det." 

"Men det fanns tydligen ganska mycket tankar hos Dig omkring att Du kan
ske skulle dö." 

"Ja, jo." 

"Är det cancer som är så skrämmande?" 

"Ja, det är cancer som skrämmer en." 

"Vad visste Du om cancer innan Du själv fick det?" 

"Ja, jag visste ju att det var ju ganska livshotande. Det var ju endast 
ett fåtal som överlever efter vissa år. Det vet man ju." 

"Har Du läst om det, eller?" 

"Ja, man läste ju jämt någonting i tidningarna." Men kvinnan ger också 
exempel på positiva erfarenheter av cancersjukdomar i sin omgivning och 
hennes förtröstan är att kunna få ytterligare "10 år kanske och än har 
det bara gått tre". Hon har en mycket stark tro på möjligheten att själv 
kunna påverka sin situation. "Javisst, inte går det att springa hos läka
ren. Inte kan dom göra några underverk. Man måste ju försöka vara lite 
doktor själv. Man måste ju som hjälpa till själv för man kan inte lägga 
sig ner och säga, att nu måste doktorn hjälpa mig. Man måste göra vad som 
går själv, sedan blir det doktorns tur, tycker jag." 

Sammanfattande analys 

Kvinnan har förändrat sitt dagliga liv på flera sätt. Till att börja med 
har arbetssituationen ändrats. Sjukskrivningen efter operationen övergick 
så småningom till sjukpension, på hennes begäran till en deltid, då hon 
psykiskt inte klarar av att gå hemma hela dagarna. Arbetet har för henne 
en viktig terapeutisk effekt, eftersom hon inte orkar med tystnaden och 
det "rofyllda". Med anledning av cancersjukdomen har kost- och motionsva
norna omprövats och tidvis förändrats vilket gett henne stor tillfredsstäl
lelse. Hon äter även en hel del naturmediciner. Hon tror mycket starkt på 
en sund kosthållning och uttrycker det filosofiskt. "För att människan är 
ju kommen ifrån jorden och grönsakerna kommer ifrån jorden. Det är inte 
meningen att vi skall äta det de kallar för lik och allt sådant där. Det 
tror jag inte, jag tror inte. Jag tror inte på det." Hon beklagar de svac
kor som förekommit i hennes sunda kosthållning och som genast upplevelse
mässigt inneburit försämrat välbefinnande. Kvinnan är en av de få patien
ter som anser att sjukdomen inneburit en avsevärd ekonomisk påfrestning. 

Som en röd tråd löper genom berättelsen hennes tankar på döden. Döds
rädslan och ångesten är starkast vid sjukdomsdebuten och ett psykologiskt 
stöd skulle i samband med den varit välmotiverat. Tankarna på döden inför
livas och accepteras allt mer under tidens gång till att bli en realitet. 
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Hon tillåter sig aldrig att helt känna efter vad känslorna står för, utan 
flyr in i aktiviteter, som får henne att glömma. Allt är dock inte mörker, 
utan hon förmedlar även en stor portion hoppfullhet. Hon förlitar sig myc
ket på sin egen kraft som dessvärre emellanåt sviktar. 

Tydligt är att kvinnan genom att vara ytterst engagerad och aktiv kla
rar av att hantera sitt dagliga liv på ett tillfredsställande sätt. Sjuk
domen är - trots att hon fick sin cancerdiagnos för tre år sedan - fort
farande mycket aktuell för henne. Livsmönstret är uppbyggt kring olika 
"försvar", men hon lever med sjukdomen som ett naturligt inslag i varda
gen och livet. Kvinnan utstrålar glädje över varje dag hon får leva och 
förmedlar en egen inneboende kraft, som är till stor hjälp i hennes "co
ping". 

Prostatacancer 

En man skildrar sina tankar och känslor om det som hänt efter det att han, 
som 59-åring, fick besked om att han hade en prostatacancer. Han är fullt 
yrkesverksam i ett för honom trivsamt arbete och hade under en längre tid 
varit föremål för utredning, som startade i samband med en vanlig hälso
kontroll. "Man tog prover hit och dit och jag var på Isotopiaboratoriet 
för det var blodcancerprover och allt möjligt. De hittade ingenting, inte 
någonstans." Då han sent omsider fick veta att det var en cancer, chocka
des han. Informationen fick han olyckligtvis per brev och det på en fre
dag. Dock lyckades han per telefon få tag i läkaren, som skrivit brevet, 
och fick då lugnande besked - som senare inte stämde: "Doktorn sa att det 
var cancer, att det var en ganska enkel grej. Nu blev det ju värre än vad 
han (doktorn) hade trott." Mannen fick samtidigt en broschyr där möjliga 
behandlingsalternativ var beskrivna. Vid ett senare tillfälle diskuterade 
han dessa med en läkare, som svarade med att, 'ja medicin ger biverkning
ar, strålningen då är det långt gånget. Det jag rekommenderar det är ope
ration'. Mannen tolkade strålningsalternativet som en behandlingsåtgärd 
som användes vid långt framskridna sjukdomar, där prognosen är dålig: "Ja 
och strålningen, då fick jag det svaret att, ja då är det långt gånget 
och det var ju liksom. Jag upplevde ju det som en liten trygghet att så 
djävla långt gånget är det inte för mig." Efter många och långa fundering
ar samt otaliga samtal med hustrun bestämde han sig för att gå med på en 
operation. 

"Det var alltså ingen självklarhet för Dig." 

"Nej, det var det inte." 

"Utan det var noga genomtänkt." 

"Ja, jag ville verkligen veta om det var någon idé." 

"Vinsterna så att säga." 

"Ja, just det." 

"Jag tycker det är bra att Du tänkte." 

"Ja så har det vari t." 

Innan han definitivt bestämde sig för operation hade läkaren gett honom 
ett stort hopp om dess betydelse för tillfrisknandet. Det underlättade 
självfallet mannens beslut. Läkaren hade samtidigt betonat: '"Du har ju 
dock en cancer' och liksom spände ögonen i mig." 

Jag uppfattar att mannen och läkaren såg på problemet från olika syn
vinklar. För läkaren är cancern primärproblemet - den skall bort. Visser
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ligen är mannen även chockad över att ha cancer, men han fruktar för kon
sekvenserna av operationen - framtida impotens. I den valsituation som 
mannen befinner sig uppstår en berättigad fråga, om det är cancern eller 
en sexuell nedsatt eller destruerad förmåga som är det största hotet i 
hans liv. 

Tiden före operation beskriver mannen som psykiskt påfrestande. Det 
var oerhört betydelsefullt för honom att väga för- och nackdelar innan han 
gav sitt medgivande. Vad han visste var att han skulle förlora förmågan 
till ett sexuellt samliv och det blev en svår förlust. Det vägde han mot 
den vinst operationen skulle ge, nämligen möjligheten att få leva läng
re och det blev hans val. 

Inför rutinkontrollerna känner han sig psykiskt påverkad och är kri
tisk till de evinnerliga läkarbytena, därför att dessa medför att ingen i 
grunden lär känna honom. Han har vid ett tillfälle opponerat sig mot det 
och bad då att få träffa den läkare som skrev cancerbeskedet: "Och han 
fanns ju faktiskt där så då fick jag det. Ja, den gången. Sedan har jag 
provat någon fler gång men det har inte lyckats." 

Cancersjukdomen gör sig påmind på så sätt att han dagligen känner psy -
kiska efterverkningar, "psyket gungar upp och ner" och den värsta oron in
finner sig på kvällarna - "ja, speciellt när man har gått och lagt sig". 

"Hur tycker Du att Ditt dagliga liv påverkats efter cancersjukdomen?" 

"Ja, mitt dagliga liv på arbetsplatsen det är ingenting, men däremot på 
fritiden går man väl och funderar. Inte så mycket nu men det har väl va
rit ett par år som man kanske varit lite deppad." 

"Vad är det som oroar Dig?" 

"Det som oroar mig är att den här operationen, har liksom, har gett resul
tat tillfälligt och att det återkommer. Det är det som oroar, spridningen 
alltså, spridningen." 

När en nära vän till honom plötsligt dör i en cancersjukdom stegras re-
cidivrädslan och mannen identifierar sig med honom. 

"Du hade alltså förknippat Dig med honom." 

"Nu är det klippt." 

"Men tänkte Du alltså på liv och död så att säga." 

"Ja, naturligtvis." 

Han var också fysiskt mycket påverkad, "jag hade ont oj, oj, oj". Han 
kontaktade sjukhuset och fick omgående komma in för undersökning och tänk
te: "Nu jäklar har man skelettcancer". Efter undersökningen fick han "någ
ra piller" samt läkarens råd: "Det här ger ringa bi verkningar, utan det 
här kan Du äta för att få bort värken. Jag tog väl något piller och sedan 
är de nog kvar mest alltihop." När meddelandet kom, som visade att oron 
för skelettcancer var ogrundad, försvann ångesten tillfälligt. Han betonar 
dock att rädslan för att sjukdomen skall dyka upp på nytt återkommit. Man
nen är förvånad över den psykiska påverkan som han känt och känner. Jag 
frågar honom om han talat med någon läkare om sin ångest: "Ja kanske inte. 
Ja, då när jag ringde till läkaren." 

Han kan inte se, att han vidtagit några märkbara förändringar i sitt 
vardagsliv på grund av sin sjukdom. Arbetsförhål 1andena är oförändrade 
och han försöker att hålla sig lika aktiv som tidigare på sin fritid. Hans 
samliv har naturligtvis förändrats. Det svåraste och mest märkbara är den 
ångest, som gör sig påmind på kvällar och nätter, då han grubblar. Han kän
ner sig långt ifrån säker men mår nu psykiskt betydligt bättre än vid sjuk
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domsdebuten. "Men bra är det inte, riktigt bra är jag inte förrän jag lik
som får ett, om man nu, som jag sa tidigare, kan få ett svar att nu är det 
här status quo, men det vet jag inte. Det kanske man aldrig kan säga." 

"Men Du menar, att vad Du skulle vilja veta, är att nu har jag haft det 
här, nu har jag inte det längre, nu är det bra." 

"Ja, nu är det inkapslat och sitter där. Det är en önskedröm att man får 
det svaret - det vet jag inte ens om man kan få." 

Sammanfattande analys 

Vårt samtal äger rum ett och ett halvt år efter det att mannen fått sin 
cancersjukdom, som han upplever som ett dråpslag och en existentiell o-
visshet. Han beskriver inga märkbara förändringar i det som jag beteck
nar, det dagliga livet. Han betonar sin vilja att hålla sig aktiv och har 
därför alla fri tidsintressen kvar. 

Den stora förändringen har skett i mannens "inre" värld. Han bär på en 
stark recidivrädsla. Konsekvensen av den har blivit att han inte kan kän
na en sann livsglädje - sjukdomen finns inom honom som mycket aktuell, ef
tersom han upplever ångest på kvällar och nätter. Samlivet har genomgått 
en betydelsefull förändring i negativ bemärkelse. Min bedömning är att 
mannen ännu inte helt och fullt orkat bearbeta chockupplevelsen och kon
sekvenserna som cancersjukdomen medförde. Under samtalet använder han or
det chock vid upprepade tillfällen. Han borde beretts möjlighet till kris
samtal vid diagnosbeskedet och även erbjudande om samtal för att bearbeta 
sin identitetskris och sexualproblematik. 

Prostatacancer 

Vid tidpunkten för cancerbeskedet är mannen 58 år och fullt yrkesverksam. 
Han hade en längre tid känt symptom i form av ryggvärk och var "ohyggligt 
trött". Före diagnosbeskedet anser han sig ha varit föremål för olika för
dröjningar från sjukvårdens sida, till exempel uppsköts operationen ett 
halvt år. Mannen mådde fysiskt dåligt under väntetiden med bland annat 
störd nattsömn som följd. Han berättar att det även drog ut på tiden in
nan han fick veta att han hade cancer, och i samband med det "deppade" han 
en liten stund. Han poängterar att hans livssituation trots allt radikalt 
förändrades efter den stunden. Han tröstade sig själv med vetskapen om att 
många andra också har en cancersjukdom. Mannen förnekar att han själv bi
dragit till fördröjningarna och förklarar, att han kunnat uthärda vänteti
den på grund av att, "man har ju varit av den sorten att man liksom ska ju 
inte sjukskriva sig så länge man kan stiga upp". 

Nej, men sedan kom Du hit i alla fall. Ett år senare." 

Operationen medförde en del komplikationer. "Ja, och det gick ju lite 
galet då, men det erkände doktorn. Men det är ju inget som har något med 
framtiden att göra." 

Mannen ger uttryck för en tydlig rädsla för att cancern skall sprida 
sig. "Nu får jag väl passa så att det inte fortplantar sig, i regel till 
skelett. Det var väl egentligen det enda som man är lite ängslig för. Men 
jag kände jag började få ont i korsryggen och där, så då funderade jag 
väl lite granna. Men då fick jag ju röntgen, så att det kunde avfärdas." 

"Du funderade själv då?" 

"Jag ringde ju hit och talade om mina farhågor. 'Ja', sa dom, 'då skall 
vi titta'. " Han skelettröntgades och misstankarna om spridning kunde av
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färdas. 

"Tycker Du att Ditt dagliga liv påverkats?" 

"Njae, det kan jag väl, jag vet väl inte." 

"Har Du ändrat Ditt sätt att leva, till exempel kosten?" 

"Njae, det skall jag väl kanske inte säga har hänt så mycket. Jag har all
tid varit noga med kosten. Ja, normalt tror jag man kan säga." 

Han kan inte ange några andra förändringar än att han, efter sin can
cersjukdom, slutat röka. Han försöker hålla sig aktiv och har alla sina 
tidigare fritidsintressen kvar. Han har inte funderat på varför han blev 
sjuk. "Nej jag tycker det finns inget att ta på för en lekman, alltså." 

"Nej, men trots det kan Du ju tänka." 

"Nu är det så många som har det. Så det är ingenting märkvärdigt i och 
för sig." 

Mannen, som aldrig tidigare haft några psykiska problem, har ett och 
ett halvt år efter cancerbeskedet utvecklat panikkänslor och fått andnings
svårigheter, som ger sig till känna i olika situationer. "Jag liksom fick 
någon panik, så jag inte kunde andas." 

"Ja, alltså en psykisk reaktion." 

"Ja, jag vet inte men jag rusade ju upp då och sedan har det här liksom 
funnits, till exempel vaknar jag på nätterna ibland och vill ha luft." 

Mm. Och allt det där har kommit nu?" 

"Det har kommit nu i sommar." 

Han sökte hjälp för sina ångestattacker och fick lugnande medicin. Dess
utom remitterades han för hjärt- och lungröntgen, som visade sig vara 
"fullt normal". Mannen påpekar att det var doktorn som aktualiserade den
na röntgen, "så att han trodde väl kanske att det kunde vara något åt 
hjärtat och sådant". Han förstår inte varifrån panikkänslan kommer, men 
misstänker att det kan vara biverkningar av den medicin han äter för can
cersjukdomen. 

"Men tror Du själv att det skulle kunna vara biverkningar av den?" 

"Ja, vad skall man tro, sådant som kommer på en så där efter. Jag har ju 
använt medicin i ett och ett halvt år." 

Mannen har läst FASS för att försöka ta reda på vilka biverkningar me
dicinen kan ge, men tycker sig inte där ha funnit något riktigt stöd för 
sina misstankar. När jag försöker föra in honom på tankar som att det kan 
bero på bortträngda känslor omkring sjukdomen, så säger mannen: "Javisst, 
kan det väl det", och han fortsätter:"Ja, men jag har inte spelat på något 
vis. Men det är klart, det kan finnas i det undermedvetna på något vis." 

Han drömmer ofta otäcka drömmar och sätter även dessa i samband med me
dicineringen. Mannen har på intet sätt hållit sjukdomen hemlig, utan han 
har försökt prata om den med hustrun och med sina vänner. Enligt mannen 
var hustrun till en början mer sorgsen för sjukdomen än vad han själv var. 
Under samtalet återkommer han flera gånger till att han accepterat can
cersjukdomen. Det han nu besväras av är en gnagande oro för att cancern 
skall sprida sig, även om han inte ser sjukdomen som direkt livshotande. 
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Sammanfattande analys 

Mannen fick sin cancerdiagnos ett och ett halvt år före samtalet hos mig. 
Han arbetade ända fram till operationsdagen, sjukskrevs i samband med den 
och fick därefter sjukpension. Trots att mannen trivdes bra på sitt arbe
te har han inte saknat det, eftersom han kan fylla sin dag med menings
fulla fritidsaktiviteter. Det praktiska vardagslivet har inte undergått 
några märkbara förändringar, bortsett från att han slutat röka. 

Verbalt uttrycker han ett accepterande av cancern, däremot verkar han, 
enligt mitt förmenande, inte känslomässigt ha bearbetat sin sjukdom. Han 
har en klart uttalad rädsla för att cancern skall sprida sig och har ock
så sökt hjälp utöver de inbokade kontrollerna. Han ser inget klart sam
band mellan sjukdomen och de psykiska besvären utan tror mer på att de är 
biverkningar av den medicinska behandlingen, som han får för sin cancer
sjukdom. Han skulle vilja vara medicinfri för att se om fobin då skulle 
försvinna. Han känner av och till panikkänslor, men tycker att dessa inte 
förvärrats under den senaste tiden. Jag försöker sätta utlösningen av fo
bin i samband med cancern. Han förkastar inte min teori, men avbryter med 
att säga att han inte tror att han just då kan ge mig fler ledtrådar eller 
komma längre i sina funderingar om orsaken till de psykiska symptomen och 
bekräftar det med ett skratt. Tveklöst skulle mannen ha erbjudits samtals
terapi redan i samband med diagnosen men i varje fall för sina ångest
attacker. 

Tjocktarmscancer 

Kvinna 50 år, som endast ett halvt år före vårt samtal fått sitt cancer
besked, berättar att läkaren meddelade det genom ett telefonsamtal till 
hennes arbetsplats. Hon har under många år arbetat med samma arbetsupp
gifter, men har helt nyligen på grund av arbetsskada ändrat dessa, fort
farande hos samma arbetsgivare. 

Då kvinnan får besked om sin sjukdom, uppfattar hon cancerdiagnosen 
diffust 'det är inte cancer', sa doktorn, 'utan det är förändring
ar' - så att direkt cancer var det ju inte tal om." I nästa sekund talar 
hon om sin sjukdom som varande cancer och att hon självfallet psykiskt på
verkats av den. Kvinnan hade under lång tid känt besvär men sökte inte lä
kare för dessa. I samband med en rutinmässig hälsokontroll nämner hon i 
förbifarten sina besvär för läkaren. Hon blir överraskad över att sympto
men leder till operation, eftersom hon inte sett allvarligt på dessa, "så 
jag vet inte hur man är. Man blockerar sig, tror jag." Kvinnan tycker att 
hon borde uppsökt läkare minst ett halvt år före den obligatoriska hälso
kontrollen. Hon har för sig själv förklarat och kopplat besvären till mo
derns sjukdom och död, eftersom dessa sammanföll i tid. Hon mådde då psy
kiskt dåligt och besvärades av mardrömmar på nätterna och ångest på morg
narna. Drömmarna upplevde hon som plågsamma, eftersom hon vid uppvaknan
det hade svårt att skilja på dröm och verklighet. 

Sammantaget tycker hon att väntan på operation gick bra, trots att det 
före ingreppets utförande uppstod missförstånd som oroade. Efteråt infor
merades hon av operatören, men uppfattade inte det positiva besked som 
han lämnat förrän avdelningssköterskan förtydligat budskapet. "Det gick 
så pass snabbt då. Efteråt minns jag ingenting. Jag minns inte att jag vak
nade upp eller någonting - det är alldeles borta. Jag minns att min man var 
hit på eftermiddagen eller om det var kvällen, det vet jag inte heller och 
att jag var väldigt trött." Hon saknar information om hur det kan bli vid 
hemkomsten och menar att det är viktigt att bli upplyst om både de fysiska 
och psykiska efterverkningarna. 
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Kvinnan har, såvitt hon förstår, inte gjort några förändringar i sitt 
dagliga liv. Om det händelsevis skett några har det varit till det sämre. 
Hon upplever sin cancersjukdom som varande lindrig och kan till och med 
ibland undra om det överhuvudtaget var cancer. Hon tänker sällan på sjuk
domen, försöker medvetet hålla tankarna ifrån sig och tröstar sig med att 
andra cancerformer kunde vara värre. Ibland jämför hon sig med andra, som 
hon vet har cancer och anser sin "ungdom" som fördelaktig för utgången av 
sjukdomen. Hon har ibland känt ångest och oro och dessa känslor var in
tensivast före kontrollbesöket. I samband med det hade kvinnan läst om 
Ronald Reagans sjukdom, som stämde väl överens med hennes egen. Före in
sjuknandet hade hon inte varit rädd för cancersjukdomar och hennes för
väntningar på eventuell ohälsa har varit hjärt- och kärl sjukdomar, efter
som dessa finns i släkten. Hon är tidvis hoppfull, eftersom hori vet att 
det finns botmöjligheter för cancersjukdomar: "Jovisst, jo, men nog tror 
jag väl att man förstår det mer och mer om man tar till sig all upplys
ning som finns, så förstår man ju att och det säger man väl ofta - kanske 
kunde trösta sig själv också - att man behöver inte dö i alla sorters can
cerformer, utan det finns ju bot. Så att det tröstar jag väl mig själv 
också med." 

"Tänkte Du på om överhuvudtaget det här med död fanns med i Dina fantasier? 

"Jodå, det gjorde det visst. Man måste ju föreställa sig att det kan ju, 
kan ju faktiskt rent av hända en själv till slut. Jag vet inte om det var 
riktigt allvarligt men jo, det tror jag nog." 

"Att det fanns tankar." 

"Jadå, absolut. Det gjorde det, för jag tänkte liksom på familjen och hur 
det skulle bli och så där. Samtidigt kände jag mig väl lite för frisk och 
pigg för att riktigt tro på det." 

"Javisst, och det gick ju väldigt bra." 

"Ja, det gjorde det och alla sa ju det liksom till mig. Det finns ju ingen 
anledning liksom att oroa sig, men det är klart ändå - så visst kommer 
det." 

Sammanfattande analys 

Eftersom det mesta fungerat tillfredsställande efter operationen är hon 
ganska nöjd med sin situation just nu. Hon försöker att inte tänka på det 
som varit utan ser på framtiden med tillförsikt. Hon vacklar fram och 
tillbaka i sina tankar och ibland är hon till och med inte övertygad om 
att det var cancer. 

Kvinnans förhållning till sig själv och sin sjukdom gör det svårt att 
ge en rättvis bild av vad hon egentligen vet, känner och tänker om den. 
Vardagen ser ut som den gjorde före cancersjukdomen. Har det hänt något så 
är det till det sämre och framförallt i avseendet kost och motion. 

Hennes "inre sfär" har undergått förändringar så till vida att hon fått 
sig en "tankeställare". Hon är labil i förhållandet till sina egna känslor. 
Det utmärkande är att kvinnan "kastar" sig mellan erkännande och förnekel-
se. Hela hennes samtal tillsammans med mig handlar om ett vacklande mellan 
svag och stark, alltifrån reaktionen på sina symptom till oron för sjuk
domen och framtiden. Hon blev mycket medtagen när en medpatient dog och 
skrämdes av att allt skedde så fort. Hon drömmer otäcka drömmar och det 
gjorde hon i synnerhet före vetskapen om cancersjukdomen. 

Kvinnan är påtagligt distanserad till sin sjukdom och uppvisar en ambi
valens inför den. Hon opererades 1985 men hade dessförinnan en lång egen 
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fördröjning. Hon har exceptionellt svårt att minnas tidpunkter förknippa
de med sjukdomshändelsen, både tider före men också efter. Exempel på 
hennes svårighet att minnas viktiga tidpunkter är året för moderns död, 
trots att den skedde i nära anslutning till hennes eget insjuknande. Hon 
är genomgående försiktig i sina uttalanden samt har ett dämpat röstläge 
under hela samtalet. Kvinnan ger intryck av att vara osäker på vad hon 
egentligen vet om sin cancersjukdom. Hon känner en dödsrädsla, men är in
te säker på hur allvarlig den är, detsamma gäller oron för recidi v. Hen
nes liv går vissa tider vidare som om sjukdomen aldrig funnits, andra ti
der känner hon sig mera påmind av det som varit och känner då oro för 
framtiden. Under samtalet redigerar hon sina uttalanden - både positiva 
och negativa. Exempelvis ser hon i ena sekunden på framtiden med tillför
sikt för att i nästa ögonblick inte vara säker på att det blir så bra. Det 
finns även vissa fatalistiska drag hos henne. Min tolkning är att kvinnan 
i ett halvt års tid "till hälften" varit medveten om cancern. Rent teore
tiskt kan det förhålla sig så att hon fått en dålig information, som skyd
dar henne från "total" insikt om cancersjukdomen. 

Prostatacancer 

En man, som vid insjuknandet är 66 år, har under hela sitt yrkesverksam
ma liv arbetat vid ett statligt verk och har trivts med det då han hade 
kontakt med många människor. Han är ensamstående och är nöjd med den till
varon och beskriver sig som en aktiv person. Han insjuknade akut med svå
ra smärtor i underlivet och hög feber och anser att hans symptom inte då 
togs på allvar. Han kom in som akutfall på sjukhuset och fick, efter någ
ra dagars vistelse där, veta att han hade cancer i prostatan. I samband 
med beskedet upplevde han läkarens budskap som lugnande. "Det finns så 
många, säger han, som har cancer i prostatan och lever sitt liv ut och 
ändå dör en normal." Den informationen har fört med sig att han inte kän
ner oro för cancern, men väl för sin orkeslöshet som är obeskrivlig - "in
te cancern den fruktar jag inte för". 

Han fick vid ett tillfälle kontakt med en kvinnlig läkare som visade 
sig intresserad av hans problem, "men hon vart ju tydligen helt avkopplad 
av överläkaren då. Han skulle väl slutföra." Mannen tycker att sjukvården 
endast riktade sin uppmärksamhet mot den medicinska efterbehandlingen -
"mitt problem det gled han förbi". Det som mannen formulerar som sitt pro
blem är impotensen, som han gissar är en följd av cystoscoperingen: "Jag 
menar att jag har blivit impotent och ifrågasätter det och just av cysto
scoperingen, anser jag, att det blev det." 

Mannen är fixerad vid sexual problemet och efterlyser med skärpa, något 
som jag vill kalla för ett psykosocialt omhändertagande: "Men det är ju 
det man har för sig att är man hos en läkare då skall man i varje fall få 
prata om sina problem. Man behöver inte få någon medicin för dem, det* kan 
bara hjälpa om man pratar om dem." 

"Hm och få ett svar." 

"Ja, det är ju det jag tyckte var mest. Ja, att de gled förbi hela proble
met. " 

Han är oerhört kritisk mot sjukvårdens bemötande och går så långt att 
han till och med undrar om läkarna har lönepåslag per patient. Hans upp
fattning är att de gärna vill ha patienter som inte är tidskrävande och 
enligt honom är de ideala patienterna de som endast kräver 2-3 minuter. 

Mannen är inte ett dugg bekymrad över själva cancersjukdomen, då han av 
läkare fått upplysningen om att man kan leva sitt liv ut ändå. Han uttryc
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ker på ett mycket fint och slående sätt sjukvårdens image som, enligt man
nen, är organinriktad. "Jag känner mig så svag och orkeslös. Ja, proverna 
är bra och då skall jag vara bra. Ja, men de visar ju inte allt proverna. 
De kan ju inte visa alla sjukdomar, sjukdomssymptom." Han återkommer gång 
på gång till impotensen och om det eventuellt kan vara någon annan sjuk
dom som han lider av. "Jag har fått den uppfattningen att man inte är ett 
dugg intresserad av att man är, hur man är. Och just genom det att man 
klart och tydligt inte kan säga absolut vad det var." 

Han är missnöjd över återbesöken, som han betecknar som att "de har 
fått till någon löpande-band-princip, som inte är lycklig. Men jag menar, 
att en läkare som ägnar sig åt en och är lite intresserad den kan man ju 
få förtroende för. Den som verkar bara vilja ha bort en så snabbt som möj
ligt och absolut inte går på det man frågar om utan börjar på och predika 
om något helt annat." 

Han för flera gånger under samtalet fram att han inte känner sig sjuk 
men orkeslös och riktar sitt missnöje mot det sätt på vilket han tagits 
om hand. 

Sammanfattande analys 

Mannen, som fick sin cancerdiagnos ett år före samtalet, har inte gjort 
medvetna förändringar i sitt vardagsliv men hindras i det på grund av or
keslösheten. Han vill vara aktiv och klara sig själv men måste avstå från 
många praktiska sysslor. Hans tidigare aktiva utåtriktade liv har helt 
förändrats efter sjukdomen. 

Han har heller inte ändrat sitt sätt att leva eller synen på livet i 
stort. Han känner en bitterhetskänsla, som han inte kan få utlopp för och 
ger ett aggressivt intryck under samtalet och riktar "agget" mot sjuk
vården och dess organisation. Han förmedlar besvikelse över det sätt på 
vilket han tycker sig blivit bemött. Min uppfattning är att han är kritisk 
mot att inte ha erbjudits möjlighet att tala om det som är hans stora 
problem - impotensen. De gånger han själv försökt inleda ett samtal om
kring denna problematik har läkarna snabbt växlat över till något annat 
ämne eller avslutat besöket. Mannen verkar inte förknippa sin orkeslöshet 
eller bitterhet med cancersjukdomen. Problemet, för hans del, är att ingen 
tagit sig tid att tala om de konsekvenser som sjukdomen fört med sig. Det 
råder ingen tvekan om att mannen har ett stort behov av att få tala om 
sitt sexuella problem. Samtidigt är det ju så, att han förnekar andra 
svårigheter genom att knyta alla negativa omständigheter till förlusten 
av den sexuella förmågan. 

Bröstcancer 

Vid tidpunkten för cancerbeskedet var kvinnan 70 år och samtalet äger rum 
två år efter det. Sedan några år är hon pensionerad och för en aktiv till
varo. Knölen i bröstet upptäcktes i samband med att kvinnan sökte distrikts 
läkare för annan åkomma, och hon berättar att hon i åtminstone tio års tid 
själv känt knölen, men inte brytt sig om den. Hon blev snabbt, genom hälso
centralens försorg, remitterad till sjukhuset och fick därefter besked om 
att det var cancer men reagerade inte nämnvärt på detta, och hon minns hel
ler inte riktigt hur hon fick det. Hennes reaktion styrdes av att hon tol
kade sjukdomen som ödesbestämd. Kvinnans närmaste reagerade starkt, då de 
fick veta att hon hade cancer, "för att jag blev ju direkt dödsdömd utav 
mina närmaste". Efter cancerbeskedet fick hon vänta på operation i tre vec
kor, men tog det hela lugnt och bekymrade sig inte. Före operation visste 
hon inte om hela eller delar av bröstet skulle borttas. "Men det blev hela 
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bröstet i alla fall. Så när jag vakna så var det ju borta alltihop." Hon 
sörjer dock inte förlusten av bröstet, men tror att "om det är en yngre 
människa, då kanske det är svårare." 

Kvinnan anser att sjukvården borde lägga ner mer tid på varje patient, 
och hon önskar att hon alltid skulle få träffa samma läkare. Hon hade tur 
den gången hon fick veta att det var cancer, därför att den läkare som 
tog sig an henne gav både tid och förståelse. Efter detta tillfälle har 
hon däremot träffat olika läkare: "Det skulle vara önskvärt att de hade 
lite mera tid med en, för det är ju väldigt bråttom. Och det förstår man 
ju att de har mycket att göra både sjuksköterskor och läkare." 

"Hm." 

"Ja, jag har inte fordrat någon tid, det har jag inte gjort. För när man 
ser hur brått de har, så yrkar man inte på. Och när det inte är nödvän
digt." 

"Du kände aldrig behov av att få prata med någon när Du låg inne och ope
rera bröstet och inte vid något annat tillfälle heller?" 

"Ja, det kan ju hända att man kunde tycka att det skulle vara roligt att 
få prata med någon, men när man ser hur bråttom allihop hade. De hade 
fullt upp med att göra med de som var sämre." Hennes uppfattning om kon-
trollbesöken är att det inte heller vid dessa finns tillräcklig tid av
satt för samtal. 

Kvinnan har, två år efter operationen, inte ändrat på något i sitt dag
liga liv och har inte behövt göra avkall på några av sina tidigare intres
sen. Hon har sömnproblem men poängterar att det har hon haft i många år 
och därför regelbundet använt sömntabletter. Rörligheten är inte densamma 
som tidigare och hon har svårt att sträcka upp armen, men sköter trots 
detta hushållsarbetet utan utomstående hjälp. Kvinnan säger sig ha accep
terat bröstprotesen. Hennes livsinställning präglas, förutom av tron på 
det ödesbestämda, även av en stark gudstro. "Och jag har alltid räknat så, 
att skall jag leva så kommer jag att leva hur det än är. Skall jag dö så 
där, får det väl vara så lite som helst så kanske man följer med." Hon 
uttrycker heller ingen större oro inför framtiden. "Nej, jag menar som 
så, att det är väl förutbestämt det i så fall. Det kan man ingenting göra 
åt, så det är ingen idé att fundera på det eller så. Och så tror jag kan
ske, när man blir lite äldre, så blir man nog lugnare och så. Har man 
levt stordelen av sitt liv, så får man ju vara glad." Som ett stabilt 
mönster i kvinnans liv finns inställningen att inte klaga och att inte 
känna efter. "Man skall inte klaga i onödan." Underlåtenheten med att sö
ka läkare förklarar hon med: "Då är det väl kanske det att man har aldrig 
varit så att man fått känt efter." Kvinnan poängterar att hon är glad över 
att ha nära till sjukhuset. Det innebär en trygghet för henne och avspeg
lar möjligen en oro för att insjukna på nytt. Hon har även akut sökt sjuk
huset utanför de inplanerade återbesöken. 

Sammanfattande analys 

Anmärkningsvärt är att kvinnan uppger sig ha känt en knöl i tio års tid 
utan att ha lidit märkbart av den och därför heller inte sökt hjälp. Egent
ligen är det slumpen som fört henne till en läkare. 

Kvinnans dagliga liv har inte förändrats varken vad gäller fritid, kost 
eller umgänge. Den begränsade rörligheten i armen utgör inget större hin
der för henne. 

Såvitt jag kan förstå har hon inte förändrat sin syn på livet. Hon har 
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och har alltid haft en fatal isti sk livsinställning. Hennes berättelse ge
nomsyras av att hon under hela sitt liv levt efter normerna att inte kla
ga i onödan och att inte känna efter - ett beteende som även följer henne 
nu. Hennes omgivning är långt mer orolig för cancersjukdomen, än vad hon 
själv är. Kvinnan tar dagen som den kommer och uttrycker inte i ord en 
klar recidivrädsla. Däremot önskar hon att få prata med någon om sin sjuk
dom, men hon har inte begärt att få göra det, eftersom hon bedömt att sjuk
vårdspersonal har så bråttomt. Kvinnan ger intryck av att inte vilja vara 
i fokus utan skulle nog helst vilja vara osynlig. Trots att hon säger att 
sjukdomen inte medfört problem önskar hon samtal, och det är troligt att 
det hos henne finns en omedveten recidivrädsla. 

Dagligt liv 

Med undantag för hos ett fåtal, har patienternas dagliga liv, enligt min 
bedömning, ej undergått märkbara förändringar på grund av sjukdomen avse
ende ekonomi, umgänge och hobbies. Sju personer har inte kunnat återgå 
till tidigare arbetssituation av skäl som orsakats av cancersjukdomen. 
De viktigaste förändringarna gäller kost och motion, vilka också ge
nom enbart den egna aktiviteten är möjliga att förbättra. En del av pati
enterna har övergått till vegetarisk och fiberrik mat. Det är tydligt att 
massmedias information om sambandet kost - cancer haft genomslagskraft. 
Många talar om en fysisk påverkan som en följd av sjukdomen. Den är dock 
acceptabel så länge den inte mer än marginellt förhindrar alldagsaktivi
teter, eftersom det hos patienterna finns en utpräglad vilja att föra en 
aktiv tillvaro. Jag tolkar deras benägenhet att fokusera samtalet kring 
känslomässiga upplevelser, som att de tillmäter vardagslivets förändring
ar ringa betydelse - åtminstone så länge sjukdomen inte ger fysiska handi
kapp eller en ohanterbar smärta. 

Livsmönster 

De framtidsbilder som patienterna ger uttryck för är variationsrika och 
rör sig alltifrån oförändrade sådana till mycket begränsade, som till 
exempel att inte alls våga planera framåt i tiden. Citatet som följer är 
illustrativt för de som ängslas: "Så ifrågasätter man, det är så här, att 
vågar jag ta på mig det här om ett halvår, skall jag lova det. Tänk om 
jag inte finns. Det tänker jag - om jag lever, tycker jag då för mig 
själv." 

Det föreligger alltid en risk att general i sera, framförallt vid bedöm
ning av människors upplevelser. Dock finns, nästan undantagslöst hos alla, 
ett tydligt resttillstånd av cancersjukdomen - nämligen recidivrädslan. 
Cancersjukdomar är förbundna med en existentiell ovisshet. Uttalanden som 
"Det är som att gå på svag is" och "jag tar varje dag som den kommer" po
ängterar ovisshetskänslor och insikt om livets bräcklighet. 

Patienterna blir också ofta mycket medvetna om sin egen kropp och be
skriver sig vara betydligt mer observanta på kroppsliga förändringar än 
tidigare. Minsta lilla tecken på sådana tolkas och tas som ett dåligt omen. 
Dessutom har recidivrädslan en tendens att accelerera om någon i ens när
miljö avlider i cancer. Återfal 1srädslan har en stark benägenhet att etsa 
sig fast och har, i förhållande till de som längs haft cancer, avklingat 
marginellt. Inte ens tre och ett halvt år verkar ha dämpat rädslan. Detta 
faktum utgör ett stort hinder för ett fullödigt liv och många uttrycker en 
förhoppning om att passera femårsgränsen efter insjuknandet, vilken tros 
innebära en lättnad i de återkommande orosperioderna. 

Mer eller mindre genomgående framskymtar identitets- och sexualproblem 
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i de cancerformer som tangerar samlivet. Det vore enormt intressant att 
fördjupa den problematik som ett samtal endast kan ge antydningar om. Can
cersjukas tillvaro kan liknas vid vågornas spel i havet. I deras livstill
varo finns förvisso lugna perioder, men dessa avbryts alltför ofta av stor
miga. En tydlig sådan är veckorna före ett återbesök. Då väcks den gamla 
ångesten och oron på nytt, och jag menar att bland annat det, tillsammans 
med den ofta närvarande recidivrädslan, utgör hinder för och begränsar be
arbetningen av det ursprungliga traumat - cancersjukdomen. 

Ett fåtal av patienterna intar en oberörd och distanserad hållning till 
sin sjukdom. De uppvisar en ambivalens och/eller bagatelliserar den, "can
cern den fruktar jag inte för." Det är svårt att efter endast ett samtal 
säkert bedöma om det är en faktisk "icke-rädsla" för sjukdomen, ett för
svar eller en "copingstrategi" i Weismans bemärkelse. Eftersom dessa pa
tienter åldersmässigt tillhör de äldsta finns möjligheten att informatio
nen varit försiktigt "åldersanpassad" eller att hög ålder som sådan under
lättar accepterandet av cancersjukdomen. 

Mitt helhetsintryck efter analys av samtalen är att en cancersjukdom är 
omvälvande för hela personligheten. Livet efter insjuknandet präglas under 
en mycket lång tid av tankar och känslor omkring sjukdomen. Det som tidi
gare tagits för givet mister sin självklarhet. 
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"... ty verkligheten är inte en lika skarp förhörsledare 

som ångesten ..." 

(Sören Kierkegaard) 
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13 

TEORETISKT LEDMOTIV 

Vården av cancersjuka, likväl som annat människovårdande arbete, förutsät
ter utöver engagemang även en teoretisk griind att arbeta utifrån. I den 
kliniska verksamheten uppenbaras ständigt "mänskliga gåtor" som är svåra 
att lösa. Ett notoriskt exempel på detta är varför människor reagerar oli
ka på ett cancerbesked. Vad är det som gör att "anpassningen" växlar, in
te bara från person till person utan även "anpassningen" som sådan? Inför 
dessa problem är det en hjälp att ha ett teoretiskt referenssystem. Om vi 
då vet att reaktionen också alltid präglas av varje människas unika livs
historia underlättar det vår förståelse, inte bara för den enskildes reak
tion utan också för att "cancerbesked" som sådana ger vitt skilda reak
tioner - beroende på vem som drabbas. Vi får en möjlighet att kombinera 
den teoretiska bilden (den generella) med det individuella och unika. De 
teorier som jag hänvisar till och refererar i det följande skall ses som 
ledmotiv, men jag vill betona att jag i mitt arbete med cancersjuka fun
nit dessa som en mycket god hjälp. Den del av cancervården som min studie 
omfattar, det vill säga den psykosociala delen, präglas idag av "common-
sense" - ibland inte ens av det. "Common sense" kan förvisso ha ett mång
skiftande innehåll: livserfarenhet, medmänsklighet och förmåga till för
ståelse. Dessa egenskaper är värdefulla tillgångar att ha med sig i allt 
människovårdande arbete men är, som jag ser det, inte tillräckliga. Ett 
kvalificerat psykosocialt behandlingsarbete förutsätter förvisso även en 
teoretisk förankring som ger förståelsen för individens "överindividuella" 
belägenhet. Den teoretiska referensramen gör mina unika erfarenheter av 
patienten meningsfulla och möjliga att utveckla. En ackumulerad erfarenhet 
är möjlig först då det teoretiska ledmotivet är utvecklat. 

I inledningskapitlet nämnde jag att min teoretiska bas för avhandlingen 
var en kombination av psykodynamisk teori och existentialism. Jag kan hel
ler inte se någon motsättning i detta utan ser dessa teorier som komplet
terande. Rollo May (1986) talar om att existentialismen och psykoanalysen 
bildats ur samma kultur. Han menar vidare att den existenti al i st i ska 
psykologin uppstått på grund av medvetenhet om "att det finns allvarliga 
brister i vår förståelse av människan. Det är mycket möjligt att dessa 
brister upplevs starkast av psykoterapeuterna, som vid kliniker och i 
mottagningsrum ställs inför verkliga människor i kris, vilkas ångest inte 
dämpas av teoretiska formler", (s. 37). 

Psykodynamisk teori 

Sigmund Freud är föregångaren inom den psykodynamiska teorin. Han utfor
made sina teorier med utgångspunkt från självanalys (exempelvis drömtyd
ning) men även från sitt kliniska arbete - psykoanalysen. Den psykodyna-
miska teorin är nödvändig, för att inte säga oumbärlig, som insikt och 
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kunskap om exempelvis det psykologiska försvarssystemets uppbyggnad, vil
ket i sin tur ingår som ett viktigt system vid kristerapeutiskt arbete. 
Freuds teoretiska utgångspunkt var neurosen med försvaret bortträngning 
som det centrala. Det psykodynamiska betraktelsesättet har sin hemvist i 
psykoanalysen, som är både en teori uppbyggnad och behandlingsmetod. Teorin 
fokuserar primärt på det intrapersonel1 a och är historiskt utvecklings-
orienterad. Tidiga barndomsupplevelser och störningar i dessa är betydelse
fulla då de senare i livet kan upprepas i krissituationer. Vid en cancer
sjukdom väcks ånyo den "gamla" ångesten från tidigare utvecklingsstadier -
vår livshistoria förföljer oss. Ludvig Igra (1984) beskriver detta som 
ett kumulativt trauma, och han menar att det rör sig ofta inte om drastiska 
trauman "utan om mindre incidenter som sträcker sig över barnets hela ut
veckling och bildar ett sammanhängande mönster, ett kumulativt trauma", 
(s. 21). 

Vårt psyke består, enligt Freud, av tre substrukturer : detet (lustprin
cipen), jaget (realitetsprincipen) och överjaget (moralbegrepp) och inne
håller delar som är medvetna, förmedvetna eller omedvetna för oss. Medve
tandet är knutet till jaget och det "medvetna är i första hand alla varse-
bi i vningar som kommer utifrån via sinnesorganen och inifrån i form av det 
vi betecknar som förnimmelser och känslor". (1986 s. 174). 

Jagutvecklingen sker i ett intimt samspel med omgivningen och i den är 
modern det viktiga primärobjektet. En aspekt som har grundläggande betydel
se för jagbildningens tidigaste stadier är spädbarnets relation till den 
egna kroppen. Den har, så länge vi lever, en mycket speciell plats i vårt 
psykiska liv och ger upphov till två sinnesförnimmelser. Kroppen inte bara 
känns vid beröring, utan den känner också beröringar. Jaget är således även 
ett kroppsjag, det vill säga den känslomässiga upplevelsen av den egna 
kroppens betydelse och lust respektive olustinnehåll är en av de första 
byggstenarna för den framtida identitetsupplevelsen. Kroppen upplevs även 
på ett tredje sätt - vi ser den. Smärtan ökar medvetandet om den egna 
kroppen och förlusten av en kroppsdel har omedelbara psykiska konsekvenser 
i en förlorad identitet. Det finns en betydande risk för just identitets
förlust vid cancerformer som behandlas med kirurgiska ingrepp. Processer, 
som är av stor betydelse, för jagutvecklingen är identifieringen med 
objekt (exempelvis modern) samt mognads- och erfarenhetsfaktörerna. Jagets 
huvuduppgift är att skilja mellan den yttre och inre världen (realitets
prövning). En säker gränsdragning innebär att individen har en intakt verk
lighetsuppfattning. Cancerbeskedet är med detta perspektiv ofta extremt 
"jaghotande" även gentemot vad vi brukar kalla "jagstarka" människor. Hotet 
är dubbelt till sin natur. Dels är cancern ett hot mot individens fysiska 
och psykiska existens (jagdöd), dels hotar den jagets grundläggande struk
tur (organiseringen av den inre respektive yttre världen). Skälet till det
ta är att det för människan/patienten är omöjligt att definiera cancern 
som antingen jagautentisk (inifrån kommande) eller jagfrämmande (utifrån 
bestämd). 

Det psykoanalytiska perspektivet beskriver individens dilemma då den 
från livshistorien inkapslade ångesten hotar att utlösas, till exempel vid 
ett cancerbesked. Det existenti al isti ska synsättet handlar om den ångest 
som står framför honom, som individen måste igenom om livet skall levas. 
Den existentiella världsbilden har formulerats av två tänkare med ett näs
tan hundraårigt tidsintervall dem emellan: Sören Kierkegaard och Jean-Paul 
Sartre. Huvudfrågan - den existenti al istiska - är hur människan väljer 
sitt liv eller med andra ord: hur hon väljer att förhålla sig till den 
ångest som livsframtiden inbegriper. 
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Objektrelationsteorin 

Ludvig Igra (1983) har i sin bok "Objektrelationer och psykoterapi" defi
nierat objektrelationsteorin "som en tyngdpunktsförskjutning, där den 
centrala position som drifterna och deras omvandling haft inom psykoana
lytisk teori ersätts av en betoning av formerna för objektrelationerna 
och deras omvandlingar", (s. 12). Objektet kan vara en person (primärt 
modern) eller ett ting, som fyller en känslomässigt viktig funktion i in
dividens liv och dennes relation till dessa objekt, som benämns objektre
lationer. Objektrelationsteorin har bidragit med värdefulla insatser för 
förståelsen av krisreaktioner i vuxen ålder, även om teorin utgår ifrån 
barnets utveckling. Förklaringsmodellen i den kan kortfattat beskrivas ha 
sin grund i relationen mellan barnet och föräldern ach svårigheter senare 
i livet kan då symboliskt sökas där. 

Margaret S. Mahler (1984) har redovisat ett tioårigt forskningsprojekt 
omkring den tidiga processen, barnets psykiska födelse ("The psychological 
birth of the human infant"). Hon har kartlagt individens psykiska födelse, 
separations - individuationsprocessen, vilken i korthet innebär att barnet 
lämnar sin sammansmältning med modern (det primära kärleksobjektet) och 
utvecklar en egen identitet, "liksom varje intrapsykisk process har denna 
återverkningar genom hela livet. Den tar aldrig slut; den förblir alltid 
aktiv; under livets olika skeden kommer nya tecken fram som visar att de 
tidigaste processerna fortfarande är verksamma", (s. 15 ). Mahler skildrar 
separations-individuationsprocessen som en utveckling i fyra steg. Det är 
en pendling mellan totalt beroende av modern till att i slutänden utveck
las till en egen personlighet (individualitet). Det normala symbiotiska 
stadiet pågår till 4 - 5 månaders ålder, därefter börjar barnet bli ak
tivt på egen hand och separations-individuationsprocessen tar sin början 
och pågår till omkring 30 till 36 levnadsmånaden. Separation och indivi
duation är två förlopp som kompletterar varandra. Separationen innebär 
att barnet frigör sig från symbiosen med modern och individuationen att 
barnet får sina individuella karakteristi ska drag. 

Mahler delar upp den intrapsykiska separations-individuationsprocessen 
i fyra delfaser: "differentiering, övning, närmande och 'stadier på vägen 
till libidinös objektkonstans1". (s. 54 ). I det första stadiet finns 
modern med som ett alltid närvarande skydd och garanterar barnets omnipo-
tens - barnet tror på sin egen och moderns allmakt. Så småningom kommer 
en "kris" som bland annat för med sig att barnet skiljer modern från främ
lingar och att det även upptäcker att världen utanför måste delas med 
andra, vilket får till följd att modern blir en viktig trygghetsfaktör 
och att barnet får svårare att visa tillit. Barnet vänder sig mot modern 
(föräldrarna) och Mahler kallar den fasen för närmandefasen. Hitintills 
har tillvaron i det inre bestått av fullkomlighet (omnipotens), men nu 
kan barnet inte längre förneka det onda i tillvaron. Mahler ger exempel 
på separationsreaktioner under den begynnande närmandefasen, i vilken bar
net blir alltmer medveten om moderns frånvaro. Hon fann, att barnen, då 
modern inte fanns i sikte ökade sin aktivitet och blev rastlösa samt upp
visade sorgsenhet. - "Det krävs emellertid en hel del jagstyrka för att 
stå ut med sorgsenhet, något som ett barn i denna ålder inte tycks kunna 
mobilisera. Hyperaktivitet och rastlöshet kunde alltså betraktas som ett 
tidigt försvar mot den plågsamma upplevelsen av sorgsenhet." (s. 110). 
För att göra en jämförelse med patienterna i min studie är de många av 
dem som beskriver just hyperaktivi tet som ett medel att "glömma" sorgen 
över att ha fått cancer. 

Närmandefasen innehöll även "storhetsidéer och rädsla för att förlora 
moderns kärlek" (s. 113) samt tendenser till regression, därför att barnen 
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ibland tvingades att fungera på egen hand. Utmärkande i denna fas var bar
nens identifikation med andras attityder, särskilt föräldrarnas. I tidiga
re faser härmade barnen mödrarna, medan de nu uppvisade en mer genuin jag
identifikation. Under närmandekrisen (18-21 månader) var separationsånges
ten märkbar och moderns återkomst behandlades ambivalent, som både den 
"goda" och den "onda" modern. Mahler tillägger och som jag tycker är poäng
en för mitt vidkommande: "Vi såg kontroverser av denna typ i olika former 
och grader. Vi kunde under denna period särskilt tydligt se rötterna till 
många specifikt mänskliga problem och dilemman - problem som ibland aldrig 
blir fullständigt lösta under en hel livstid." (s. 118). 

När denna kritiska närmandefas är genomlevd blir "världsbilden" mera 
nyanserad, och barnet kan inom sig hysa både det "onda" och det "goda". 
Barnen kan således även hantera besvikelse och smärta utan att gå under. 
Detta är en förutsättning för att barnet som vuxen skall kunna uppleva 
sorg men även nära relationer. Mahler kallar detta utvecklingsstadie vä
gen mot objektkonstans. Den framställning som jag gjort om "barnets psyk
iska födelse" till ett "jag" och uppnående av individualitet är mycket 
förenklad. I alla de av Mahler beskrivna faserna uppstår kriser som "åter
uppväcks" vid senare tillfällen i livet, då vår existens av en eller annan 
anledning är hotad. Jag tror det är synnerligen konstruktivt att, som en 
förståelsereferens i mötet med "krisdrabbade", ha med sig teorin om objekt
relationers uppbyggnad och dess betydelse. Mahlers forskning är i det av
seendet oumbärlig. Varför oumbärlig? Enligt min mening ger Mahlers struktu
rella utvecklingsperspektiv utomordentligt tydliga anvisningar rörande re-
qredieringens olika och möjliga positioner då individen drabbas av den 
psykiska krisen. 

Melanie Klein (1976) har gjort sig mest känd genom sitt arbete med 
barn, vilket ofta skett på ett icke verbalt plan - genom leken. Jag anser 
att de rön som hon gjort är intressanta därför att det icke verbala är en 
nog så viktig del att iaktta även i arbetet med svårt sjuka människor. Det 
som utmärker Kleins bidrag till objektrelationsteorin, i jämförelse med 
Mahler, är att hon förlägger den primära objektrelationen i direkt anslut
ning till födelsen. Hon anser att det redan från födelsen finns "avancera
de" psykiska förlopp, och att det redan då finns tillräckligt mycket av 
ett jag för att känna ångest, för att barnet skall kunna använda försvars
mekanismer och forma primitiva objektrelationer i fantasin och i verklig
heten. Klein talar om två viktiga "positioner" under det första levnads
året; den paranoida-schizoida (0-3-4 månader) och den depressiva (4-12 
månader). 

Den paranoida-schizoida positionens ångestformer är rädsla för det "on
da" (förföljelse, förstörelse och utplåning) som skall kunna förgöra både 
idealobjektet och självet. Hon betecknar moderns bröst spm ett delobjekt, 
det vill säga barnet uppfattar bara en del av modern och ställer sig själv 
i relation till bröstet. Senare uppfattas modern som "hel" som den som har 
både de onda och goda egenskaperna - en person som kan älskas och hatas. 

Den depressiva positionens ångest uppstår ur ambivalensen älska-hata 
samma person (modern-helt objekt). Barnets huvudsakliga rädsla är att för
störa objektet och denna position är separationsångestens begynnelse. Ut
vecklingen i dessa två positioner har stor betydelse för hur vi senare i 
livet handskas med till exempel sorgen, och Klein (1940) beskriver sorgen 
och dess relation till den depressiva positionen. Den fundamentala skill
naden mellan normal sorg å ena sidan och onormal sorg och mano-depressiva 
tillstånd å andra sidan är förenklat följande. Den mano-depressive och 
personen som misslyckas i sorgearbetet har vissa gemensamma nämnare, fast
än deras försvar kan skifta. Båda har varit oförmögna att etablera goda 
inre objekt och känna trygghet i sin inre värld under den tidiga barndomen. 
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De har aldrig egentligen kommit över den depressiva positionen. Vid normal 
sorg har emellertid den tidiga depressiva positionen,, som blivit återupp
väckt genom förlusten av det älskade objektet, omvandlats och övervunnits 
genom metoder liknande de som användes av jaget i barndomen. Individen 
återinsätter sitt faktiskt förlorade älskade objekt, men han återetablerar 
samtidigt inom sig själv sina första älskade objekt - ytterst de "goda" 
föräldrarna - som han kände rädsla för att förlora, när den faktiska för
lusten inträffade. Det är genom att återinsätta de "goda" föräldrarna 
inom sig själv likaväl som den nyligen förlorade personen och genom åter
uppbyggnad av sin inre söndervittrade värld som var i fara, som denne 
övervinner sin sorg, återvinner säkerhet och når sann harmoni och frid. 
Den slutsats som kan dras är att den "normalt" sörjandes utveckling i de 
ovan nämnda positionerna förlupit väl, medan den "icke normalt" sörjande 
inte klarat av den symboliska ambivalensen att den "onda" och "goda" mo
dern är samma person. 

Sorgen behöver inte bara gälla en person, som jag ser det, utan det kan 
gälla förlusten av ett bröst som kräver sitt sorgearbete. När bröstet via 
den tidiga modersintrojektionen - via bröstet - blir laddat med hela in
dividens identitet blir förlusten av bröstet egentligen förlusten av mitt 
jag. Denna insikt kan vara till en hjälp i cancervården bland annat ur 
aspekten att på ett tidigt stadium i sjukdomsprocessen ta upp "förlustpro
blem" . 

D.W. Winnicotts namn förbinds i första hand med fenomenet "övergångs
objekt", men han är också den som på ett slående sätt visar på objektre-
lationsteorins suveräna användbarhet. Jag fascineras av Winnicotts tänkan
de, därför att hans teorier känns överförbara även för mitt ändamål, för
utsatt att vi tar till oss innebörden i hans begrepp. Winnicotts arbets
sätt vittnar om flexibilitet, därför att han i så hög grad situationsan-
passar det, något som är en av de viktigaste förutsättningarna i behand
lingsarbetet med cancersjuka. "Situationsanpassningen" måste vara en led
stjärna i det psykosociala behandlingsarbetet i cancervården. Behandlaren 
(övergångsobjektet) måste vara rustad med förmåga till "hållande, bärande 
(holding) och "handhavande" (management). Enligt Igra (1984) ser Winnicott 
behandlarens främsta uppgift som att "hålla en patient som ännu inte kan 
'hålla' sig själv, sina behov och sina inre konflikter", (s.48) vilket 
just, framförallt i initial- och terminalstadiet, ofta är fallet vid sam
tal med cancersjuka. 

Winnicott (1981) uttrycker olust mot allt för tidiga tolkningar och ger 
på ett slående sätt exempel på behandlingssituationer, som jag tycker är 
direkt överförbara i kontakten med en cancersjuk. Han skriver: "Om jag 
ger en exakt beskrivning av ett behandlingstillfälle kommer läsaren att 
märka att jag under långa perioder inte gör några tolkningar och ofta in
te ger ett ljud ifrån mig. Denna strikta disciplin har gett god utdelning.. 
Jag brukar också lätta mina känslor genom att skriva ner tolkningar som 
jag inte säger högt. Min belöning för att jag håller inne med tolkningar 
kommer när patienten själv gör tolkningen, kanske en eller annan timme 
senare." (s. 80). Detta synsätt är konstruktivt att tillämpa i samtal. För 
min egen förståelses skull kan tolkningen vara till en hjälp, men för när
varande kan jag inte se att den skulle gagna en ångestfylld cancersjuk pa
tient. Risken är istället att patienten avbryts för tidigt och inte ges 
möjlighet att i ord formulera det som känslomässigt är svårt. Winnicott 
fortsätter: "Det spelar naturligtvis ingen roll hur mycket terapeuten vet, 
om han bara kan dölja det eller avstå från att tala om att han vet." 
(s. 80). Han talar även om moderns och familjens grannlaga uppgift att 
spegla barnets utveckling: "I individens emotionella utveckling är moderns 
ansikte en föregångare till spegeln" (s. 142), och han ställer frågan: 
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"Vad ser barnet när det betraktar moderns ansikte? Min tanke är att barnet 
i regel ser sig själv. Med andra ord betraktar modern barnet och hennes an
siktsuttryck återspeglar vad hon ser där." (s. 143). Alltså modern ser 
barnet, som ser sig själv. 

Jag menar att begreppen spegling och återspegling som sådana är natur
liga inslag i patientkontakten, även om vi kanske inte är medvetna om det. 
Det är precis vad som sker, till exempel vid det tillfälle då en läkare 
i samtalets form överlämnar cancerbeskedet. Ansiktsuttrycket avslöjar 
ibland mer än ord, och skall jag lämna ett "förtvivlat" besked finns det 
även i ansiktet (och för all del även i andra uttryckssätt). Det ser pa
tienten, och det är inte att förundra sig över att det skapar misstro 
och ambivalens om denne samtidigt i ord får budskapet, "det är nog inte 
så farligt". 

Winnicotts epokgörande tankegång om "övergångsobjektet" kan även det 
översättas till den av mig tänkta behandlingssituationen. Behandlaren är 
en mellanstation för patienten och skall "förbrukas". Det är vad som sker 
i arbetet med cancersjuka. Vissa perioder är behovet av "övergångsobjektet" 
stort för att sedan kanske avbrytas en tid. Relationen återupprättas under 
för patienten kritiska perioder och kontakten kan då bli intensiv och tät. 
Avslutningen av kontakten med en cancersjuk är svår att förutspå, antingen 
sker den därför att patienten signalerar "nu mår jag bra" och inte längre 
behöver "övergångsobjektet", eller genom döden. 

Kri steori 

Jag har i flera sammanhang åberopat tiden som en viktig faktor i en cancer
sjukdoms process, bland annat vid betraktandet av det psykiska krisför
loppet. Ett cancerbesked är inte "bara ett besked" utan en del i ett ut
draget förlopp med besked och motbesked, faser av händelser - behandlingar 
och faser av icke händelser. 

Diagnosen cancer försätter ofta människan i en livskris, ett begrepp som 
inrymmer så mycket mer än enbart reaktionen på cancerbeskedet. Den trau
matiska krisen utlöser frågestälIningar om människans hela livssituation. 
Vetskapen om cancersjukdomen omvälver och sätter igång tanke- och känslo
processer som rör existensen. Hur har jag levt eller inte levt? Vem är vik
tig för mig och vem är jag viktig för? Måste jag lämna mitt hem och min fa
milj - När? I samband med en cancersjukdom uppstår tankar om människoli
vets ytterlighetspunkter - födelsen och döden. Vad har jag gjort och vad 
har jag inte gjort? Vad har mitt liv handlat om mellan dessa punkter? Sjuk
domen cancer framkallar skuldkänslor, frågor rörande identitet, separa
tions- och överjagångest men också försvar mot det som hotar. 

Existenti alanalytikerna har enligt May ( 1986) ett speciellt sätt att 
betrakta tiden. "De har uppmärksammat det faktum att människans djupaste 
upplevelser och erfarenheter, till exempel ångest, depression och glädje 
snarare utspelas i tidens än i rummets dimension. De placerar oförskräckt 
tiden i den psykologiska bildens mitt och studerar den inte på traditio
nellt sätt som en analogi till rummet utan försöker ta reda på dess 
existentiella innebörd för patienten." (s. 125). 

I förordet till sin bok "Kris och utveckling" (1975) skriver Johan 
Cullberg: "För att kunna förstå människan i kris måste man inte bara tän
ka på de utlösande händelserna. Det är också viktigt att intressera sig 
för individens psykologiska utveckling liksom för hennes sociala förut
sättningar, som bland annat inbegriper de individer som hon har i sin när
het." (s. 7). 

Det finns en mängd litteratur omkring krisfenomenet. I Sverige är det 
just Cullberg som beskrivit krisbegreppet och dess förlopp. De mest kända 
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utländska förebilderna, som 'agnat sig åt kristeori och principerna för 
krisintervention, är Gerald Caplan och Erich Lindemann. Termen kris an
vänds vanligen på ett ganska diffust och obestämt sätt och innefattar en 
mångfald betydelser. På lekmannaspråk likställs vanligen en kris med en 
katastrof - en yttre händelse som framställs som ett yttre hot. I kris
litteraturen görs skillnader mellan traumatiska kriser och utvecklings
kri ser. 

Erich Lindemann (1944) var den förste som systematiskt beskrev sorgen 
som en psykisk kris genom detaljerade skildringar av den akuta sorgens 
förlopp och symptombilder. 

Gerald Caplan (1964) karaktäriserar krisen som "The essential factor 
influencing the occurence of crisis is an imbalance between the difficul
ty and importance of the problem and the resourses immediately available 
to deal with it. The usual homeostatic, direct problem-solving mechanisms 
do not work, and the problem is such that other methods which might be 
used to sidestep it also cannot be used. (s. 39). 

Utmärkande för krisen är att gamla minnen återupplivas, följda av en 
betydelsefull emotionell reaktion. Caplan är en av de kristeoretiker som 
indelat krisförloppet i faser: Den första fasen kännetecknas av att det 
uppstår en hotande krissituation. Individens vanliga anpassningsmekanismer 
är inte framgångsrika inom det tidsförlopp som tidigare varit "normalt" 
och ett kristillstånd utvecklas. Fas två innebär ett tillstånd av stigan
de spänning och ökad desorganisation. Människan blir orolig och erfar sub
jektiva känslor av obehag som ångest, rädsla, skuld eller skam. Känslan av 
hjälplöshet blir stor och verkar hämmande på förmågan att klara av den 
uppkomna situationen. I fas tre mobiliseras inre och yttre resurser i syf
te att lösa problemet. Detta kan också omdefinieras på så sätt att det nu 
kommer inom området för tidigare erfarenhet. Det är i denna fas som en nor
mal lösning skall äga rum. Gör den inte det kommer människan in i fas fyra. 
I den sker stor desorganisation och där kan även psykotiska episoder in
träffa. Vissa tidpunkter i den enskilda människans livshistoria är mer 
känsliga än andra vad gäller att utsättas för kriser. Exempel på sådana 
känsliga tidpunkter är pubertet, giftermål, graviditet och klimakterium. 

Brandon (1970) refererar i sin artikel "Crisis theory and possibilities 
of therapeutic intervention" till föregångare inom kristeorin. Enligt ho
nom har olika försök gjorts för att definiera kristillstånd. En kris kan 
ses som en övergångsperiod som ger individen å ena sidan en möjlighet till 
personlighetstillväxt och mognad, å andra sidan innebär en risk för skad
lig påverkan med ökad sårbarhet för framtida stress. En av de tidiga kris
teoretikerna W.I. Thomas beskrev en kris som ett hot, en utmaning, en på
frestning på uppmärksamheten, en maning till nytt agerande. Den behöver 
inte alltid vara akut eller extrem. Han såg krisen som en katalysator av 
personlig och social utveckling som störde gamla vanor och väckte nya gen
svar. Eric Homburger Erikson ser personlighetsutvecklingen som en följd 
av skilda faser, var och en kvalitativt olika sina föregångare. Mellan 
en fas och nästa finns perioder av desorganiserat beteende - övergångs
perioder karaktäriserade av kognitiv och affektiv oro. Han åberopar dessa 
perioder som utvecklingskriser till skillnad från traumatiska kriser för
knippade med varierande livshändelser. De livs- eller mognadskri ser som 
Homburger Erikson beskrivit har säkerligen ökat medvetenheten om männi
skans "möjligheter" till psykiska svårigheter i livscykeln. J.S. Tyhurst 
använder sig av termen "övergångstillstånd" vid sina observationer av 
beteenden hos individer utsatta för stress. Han definierade termen som 
en passage eller förändring från en plats, ett tillstånd, en handling el
ler uppsättning omständigheter till ett annat. Trots markanta funktions
störningar skapar dessa "övergångstillstånd" en möjlighet för tillväxt 
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hur än allvarlig återvändsgränden kan tyckas vara. 
Roberta Klein (1971) definierar kris som ett olösligt problem påskyndat 

av stressiga eller slumpmässiga händelser som förorsakar förlust av jäm
vikten för individen. Inga tidigare problemlösningsmekanismer tycks ade
kvata för henne vid denna extraordinära uppgift. 

Lydia Rapaport (1967) belyser i sin artikel "Crisis-oriented short term 
casework" en intressant skillnad mellan problem och kris. En person som 
konfronteras med ett problem möter drag av nymodighet. Han kan emellertid 
lösa problemen genom att använda nya kombinationer av anpassningsmeka
nismer tillgängliga för honom i hans jag-uppsättning. Kris fordrar inlär
ning av nya jag-funktioner eller roller och att de integreras i jaget. En 
jag-skadad person kommer att erfara även enkla problem som kriser. En an
nan värdefull anmärkning, som Lydia Rapaport gör, är att en kris inte är 
en sjukdom, och den kan heller inte jämställas med psykopatologi. 

Johan Cullberg (1975) definierar psykisk kris på följande sätt: "Ett 
psykiskt kristillstånd kan man sägas befinna sig i då man råkat in i en 
sådan livssituation att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktions
sätt inte är tillräckliga för att man skall förstå och psykiskt bemästra 
den aktuella situationen", (s. 12). 

Vad gäller krisbegreppet och cancersjukdomar förefaller det adekvat att 
se "cancern" som den utlösande faktorn och att tala om en traumatisk kris, 
men med tillägget att den även medför en livskris i dess djupaste bemär
kelse. Den sistnämnda innefattar existentiella frågestäl1ningar som föran
leder ångest för förfluten och kommande tid. Det finns en restriktion när 
det gäller "bedömningen av krisen" och det är - vem som drabbas av den? 
En välanpassad endast "svagt" neurotisk person reagerar till exempel på 
ett annat sätt än "borderline-personligheten". Den allmänt vedertagna 
kristeoreti ska formuleringen är känd, användbar och flitigt tillämpad i 
praktiken vid traumatiska kristillstånd. Den svenska modell som Cullberg 
konstruerat med bland annat Caplan som förebild (chock, reaktion, bear
betning och nyorientering) ger den grundläggande kristeoreti ska förståel
sen, men behöver modifieras då den används i samband med vård av cancer
sjuka. 

Den krismodell som Cullberg förespråkar är enastående övergripbar men 
har just på grund av sin enkla struktur förvanskats och förenklats så att 
den mist de ursprungliga teorier den var tänkt att vila på. Det förefal
ler mig därför nödvändigt att kortfattat redogöra för hans ursprungstankar ; 
risken är annars att krisschemat följs alltför slaviskt och i varje fall i 
arbetet med cancersjuka blir en sådan tillämpning ödesdiger. Som jag för
stått Cullberg förutsätter en tillämpning av en kristeoreti sk modell 
"ibland" seriösa och djupa kunskaper i psykodynamisk teori, "ibland inte". 
Han gör en distinktion - som jag inte håller med om - nämligen att "enkla" 
kriser inte kräver lika mycket teoretiska kunskaper som "svåra". Problemet 
är mer komplicerat än så, eftersom det just är bedömningen som är riskabel. 
I begynnelsen kan aldrig förutsägas var krisen slutar, då den person som 
drabbas av krisen i allmänhet är okänd. Ofta är det en existentiell pro
blematik som förföljer krisen, något som Cullberg inte utvecklar. 

Två namn som Cullberg ofta återkommer till är Sigmund Freud och Erik H. 
Erikson, och han tar upp den förstnämndes psykosexuel1 a stadier och den 
sistnämndes psykosociala stadier som de grundläggande teoretiska referens
ramarna. För att riktigt kunna förstå den vuxne patienten i kris måste be
handlaren vara förtrogen med ett barns normala utveckling, Det vill säga 
hur de första barndomsåren genomlöptes och i vilken utsträckning de olika 
ångestskapande situationerna ligger kvar som minnen eller möjligheter till 
katastrof och fara. När den vuxna människan hamnar i en psykisk påfrestan
de situation kan den återuppväcka samma hot som upplevdes i barndomen. 
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Cull berg redogör för några ångestkällor från barndomen, som kan göra sig 
påminda i samband med en krissituation i vuxen ålder. Barndomens hjälplös
het karaktäriseras av totalt beroende (bristande autonomi). I vuxenålder 
kan hjälplöshetsångesten upplevas vid tillfällen då de egna resurserna 
inte är tillräckliga, till exempel vid svår sjukdom som cancer. Barnets 
separation ifrån föräldern ger upphov till hot om kärleksförlust, och 
den "skada" som detta orsakar kan återaktuali seras i form av separations
ångest hos den vuxne. Exempel när det kan bli aktuellt är vid förlusten 
av en kroppsdel, som dessutom kan framkalla kastrationsångest. Upplevt 
dödshot innehåller även separationsångest, det vill säga tanken på den 
egna döden innebär även en separation från make, barn etc. Vidare kan i 
samband med känslan av egen skuld uppkomma överjagsångest. 

Cullberg (1976) har i artikeln "Synpunkter på krisbegreppets använd
ning inom psykiatrin" utvecklat sina tankegångar om bland annat krisbe
greppets avgränsning: "Att tala om livsproblem, konflikter och sociala 
svårigheter som ibland avgörande för förståelse av klassiska psykiatriska 
sjukdomsbilder kan te sig främmande för en positi visti sk vetenskapssyn. 
Krisbegreppet utgör ett slags brygga mellan en allmängiltig livskunskap 
över till den etablerade psykiatrins marker." (s. 186). Han ställer två 
krav som måste vara uppfyllda för beteckningen psykisk kris: "Det skall 
vara en utlösande yttre händelse som står i ett klart och tämligen 1 ätt-
tolkat orsakssamband med den psykiska reaktionen. Detta avgränsar krisen 
från neurosbegreppet, där man (ur psykodynamiska aspekter) kräver att en 
omedveten symbolisk omtolkning av verkligheten skett, där denna omtolk-
ning har sin grund i tidiga utvecklingsstörningar som aktualiseras. Reak
tionens styrka skall stå i en lättförståelig paritet med den utlösande 
händelsens art och grad liksom med den yttre situationen. Detta avgränsar 
krisbegreppet från andra viktiga psykiatriska tillstånd och kräver diffe
rentialdiagnostiska överväganden. " (s. 187). 

Cullbergs avgränsning är betydelsefull inte minst i arbetet med cancer
sjuka. Jag tror nämligen att det kan vara konstruktivt att se att en 
cancerdiagnos utlöser en psykisk kris, och att många patienter blir ade
kvat hjälpta om de förstås utifrån ett kristeoretiskt perspektiv. Lika 
betydelsefullt är att förstå och att ha kunskaper om att den psykiska 
krisen kan vara en "blandning" och övergå till en neuros och ibland till 
en kris med psykotiska inslag. 

Flera författare, däribland Cullberg, beskriver att krisreaktionen upp
visar en förvånansvärd enhetlighet i förloppet - oavsett vad som utlöst 
den. Han, likväl som andra kristeoretiker, talar om olika framkallande 
trauman men noterar inga speciella skillnader i förlopp, som till exempel 
vid cancersjukdomar, där det uppenbara dödshotet finns med och riktar sig 
mot det egna jaget. Det kan bero på att de psykologiska aspekterna i för
hållande till cancersjukdomar, vid de tidpunkter som kristeorin formulera
des, inte var kända eller rönte någon större uppmärksamhet. Det är troligt 
att Cullberg idag skulle se den problematiken på ett annat sätt. 

Karin Gyllensköld (1976) har visat att, "de flesta kvinnorna i undersök
ningen kom att gå igenom ett oavslutat krisförlopp under de två åren vi 
hade kontakt med varandra", (s. 346). Det hon kom fram till styrker min 
uppfattning om svårigheten att, i samband med en cancersjukdom, komma ige
nom och fram till den i kristeorin beskrivna nyorienteringen. Min uppfatt
ning är att krisreaktionsschemat till en del är tillämpbart i arbetet med 
cancersjuka. Den tydligaste samstämmigheten finner jag i inledningsskedet, 
det vill säga i chock- och reaktionsfaserna. I bearbetningsfasen uppkommer 
ofta "störningar" just på grund av de osäkra momenten som finns inbyggda 
i cancersjukdomar. Patientberättelserna har visat vågrörelserna i krisför
loppet. Ser då deras reaktions- och bearbetningsmönster annorlunda ut än 
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vilken annan människas som helst som råkar ut för en traumatisk kris? Ja, 
jag tror det. Det finns en viktig skillnad i grundförutsättningen, nämli
gen att ett besked om cancer ofta - åtminstone i begynnelsen - känns som 
ett hot. Ett hot som kan leda till död och som riktar sig mot ens jag -
varat och intet. Skillnaden är ansenlig om vi betänker att hotet först 
och främst gäller oss själva. Det finns även andra tänkbara orsaker till 
avvikelser från det vedertagna krisschemat som är chock, reaktion, bear
betning och nyorientering. En cancersjukdom består inte, som tidigare 
nämnts, av enbart ett "trauma" utan har dessutom en existentiell prägel 
med risk för objekts- och identitetsförlust samt ytterst om dödshot. Efter 
cancerdiagnosen följer en chockreaktion som förstärks av de existentiella 
frågeställningarna. Naturligtvis följer även en reaktionsfas men möjlig
heterna att bearbeta traumat förhindras av den oro, som har en tendens att 
dröja sig kvar genom hela sjukdomsprocessen, inte minst på grund av risken 
för recidi v. I varje fall måste vägen till en nyorientering bli lång i 
jämförelse med annan "normal" krisutveckling. 
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Behandlingsschemat på föregående sida måste finnas i åtanke för rätt 
förståelse av krisreaktioner och krisbearbetning hos cancersjuka. Det 
visar skillnaden mellan en "klassisk" krisreaktion och dess (vaniigtvisa) 
bearbetningsmönster. Vid en cancersjukdom förekommer "störningar" men även 
utan förekomst av recidi v innebär sjukdomens karaktär många tillfällen 
till oro och "avbrott" i bearbetningen. Det är ju också det patientberät
telserna vittnar om, nämligen den vanligt förekommande känslan av "oviss
het" och svårigheten att övervinna den. Förhållandet vid en cancersjukdom 
blir ofta en utdragen process med besked och motbesked, faser av operation 
och behandling samt faser av icke-händelser. Cancersjuka kan genomgå flera 
"chocker" under sin sjukdomsperiod och har en så gott som ständigt när
varande rädsla för recidiv med åtföljande existentiell ångest. Sjukdomen 
medför täta och under lång tid återkommande kontroller. Dessa föregås av 
oro inför kommande eventuellt negativa besked. Sjukdomens natur är av 
sådan art att patienterna nödvändigtvis under lång tid pendlar mellan hopp 
och förtvivlan. Krisreaktionen och krisbearbetningen blir, i jämförelse 
med andra trauman, zig-zag mönstrad. Många patienter beskriver bilden av 
cancer som skrämmande och att de vid beskedet upplevde en känsla av chock, 
kaos och rädsla för döden. Cancer ses, som en manlig patient uttrycker det: 
"Det där ordet cancer är ju någonting för svensken i gemen ohyggligt, ett 
ohyggligt ont." (28). 

Denna uppfattning delas av många. Budskapet att vara bärare av sjuk
domen cancer är skrämmande och innehåller ett dödshot, i vars spår ofta 
följer ett långvarigt kristillstånd. Det finns, som jag ser det, ett tom
rum vid betraktandet av krisen hos cancersjuka och det existentiella per
spektivet. 

Tankar om ångest 

"Ångest, ångest är min arvedel, min strupes sår, mitt hjärtats skri i 
världen." (Lagerkvist 1916). 

Ovanstående välkända rader påminner oss om att ångesten någon gång i 
livet är allas vår egendom. Ordet ångest kommer av latinets angere som 
betyder trycka, pressa samman. Enligt R. May (1980) kännetecknas ångesten 
av en diffus oro som är ospecifik, vag och objektlös. Betecknande för 
ångesten är också känslan av osäkerhet och hjälplöshet inför faran. Den 
utlöses av ett hot riktat mot något som individen uppfattar som väsentligt 
för sin existens. Hotet kan gälla den fysiska existensen (svår sjukdom, 
dödshot) och den psykologiska (hot mot friheten, meningslöshet). Det finns 
en rädsla, men svårigheten är att fastställa rädslan eller objektet. Ångest 
reducerar jagmedvetandet, och i proportion till ökningen av den fördunklas 
medvetandet om det egna jaget som ett subjekt i relation till objekt i 
yttervärlden. Eftersom ångesten hotar grunden för jagupplevelsen beskrives 
den filosofiskt som insikten om att människan kan upphöra att existera som 
jag eller själv. Jag är en varelse, ett jag, men ständigt finns risken för 
icke vara, exempelvis sjukdom och död. Den "normala" ångest som för de 
flesta människor är förknippad med döden utgör naturligtvis den mest uni
versel 1 a formen. 

Kierkegaard försökte övervinna den traditionella uppdelningen i kropp 
och själ. Han anlade en ny tonvikt på individen som en kännande, tänkande 
och samtidigt handlande människa. Hans skrift om ångesten publicerades 
1844 och han anmärker: "Begreppet ångest ser man nästan aldrig behandlat 
i psykologin; Jag måste därför fästa uppmärksamheten på, att det är något 
helt skilt från fruktan och liknande begrepp, som hänföra sig till något 
bestämt", (s.54). Kärnpunkten i hans budskap är förhållandet mellan ångest 
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och frihet. I vardagligt tal får ångest ofta en enbart negativ klang, me
dan Kierkegaard menar att ångesten är en läromästare som erbjuder möjlig
heter, dock utan att förringa smärtan i den. Han analyserade inte bara 
ångesten utan framförallt den nedstämdhet och förtvivlan som följer av män
niskans främlingsskap inför sig själv. Kierkegaard strävade efter att fin
na en ny bas för personlighetens enhet, vilket nödvändiggjorde att han 
först tog itu med ångestens problem. Ångesten är ett uttryck (psykologiskt) 
för att människan inte helt är sig själv. Det är ett "emellanrum" mellan 
mig själv och mitt andra. Det gäller inte i omvärlden, men de faror i mitt 
inre som är förbundna med självförverkligandet. En människa är kropp, själ 
och själ vet, då ett dynamiskt förhållande råder. Det är den ännu inte upp
nådda friheten som inbegriper ångest. Den slutliga förståelsen för min del 
blir att det är genom ångest och smärta förverkligandet av den inre fri
heten blir möjlig. Friheten är symbolen för mitt förhållningssätt till 
min egen existens. 

Kierkegaard hämtade stoff till sin ångestteori bland annat från sin 
egen erfarenhet av ångest i samband med sjukdomen tuberkulos men också från 
religionen. Han ser ångesten som ett äkthetskriterium på att vara männi
ska - utan ångest inget liv i utveckling. Hans primära budskap är att 
ångesten är drivkraften för den mänskliga mognaden och möjligheten att fritt 
välja utformningen av livet - "att detta att lära sig ängslas är ett även
tyr som varje människa måste igenom för att hon inte skall bli förtappad 
genom att aldrig ha erfarit ångest eller genom att sjunka ned i ångesten; 
den som har lärt sig att känna ångest på rätt sätt, han har lärt sig det 
största." (s. 90). 

Människans utveckling, enligt Kierkegaard, går från ett oskuldens sta
dium i symbios med sin omgivning och diffus ångest till insikt om sitt jag 
med reflekterande ångest. Jagmedvetandet gör att individen på detta sta
dium själv kan medverka till sin utveckling. Ångesten är grundförutsätt
ningen för en persons mognad. När helst en individ vill gå vidare i sin 
utveckling hamnar hon i en konfliktsituation. Denna önskan kännetecknas 
av ambivalens, så till vida att personen vill förverkliga sina möjlighe
ter samtidigt som hon inte vill det. Skillnaden mellan det "neurotiska" 
och "friska" tillståndet skulle bli att den "friska" personen går vidare 
trots konflikten, medan den "neurotiska" skulle fastna i ett låst till
stånd. Det är värt att observera att Kierkegaard inte begränsar den inre 
konflikten till neurotiska fenomen. Ångesten är således en synnerligen 
allmännelig företeelse, som kan betraktas som en motor, som driver både 
den individuella och kollektiva utvecklingen framåt. Förutsättningen är 
förstås att den inte verkar förlamande. Kierkegaards uppfostran innebär 
att vi modigt möter och accepterar människans situation. Det betyder att 
vi ser döden och andra delar av existensens villkor klart, om det nu går 
att komma till total klarhet om den mänskliga existensens upphörande. Ett 
tydligt budskap som Kierkegaard förmedlar, och som fortfarande är giltigt, 
är att de som har hand om s.iuka cor allt för att h.iälpa dem att förneka 
den ångest de har för sjukdomen och det den för med sig, till exempel dö
den. Här framstår med enastående tydlighet det psykosociala arbetets grund
tema inom cancervården. Skall vi hjälpa patienten att möta ångesten eller 
skall vi hjälpa honom att undvika ångesten? Gör vi det senare valet - och 
det gör vi nästan alltid - så ställer vi människan vid sidan av sig själv, 
vi erkänner inte människan/patienten i hennes totalitet, eftersom ångesten 
konstituerar denna totalitet. 

Enligt Kierkegaard används tron på ödet som ett medel att undvika - den 
existentiella - ångesten. Eftersom "ödet" är ett själens förhållande till 
något yttre som till exempel otur, nödvändighet eller slump, upplever vi 
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inte den fulla innebörden av skuld. Några av "mina" patienter använder 
just ödet som förklaring till cancersjukdomen. 

Om ångesten säger Sartre: "Att människan är lika med ångest. Därmed me
nas att människan, som engagerar sig och inser att hon inte är bara den 
hon själv väljer att vara utan även en lagstiftare som på samma gång väl
jer för hela människosläktet, inte heller kan undgå att känna sitt djupa 
och totala ansvar. Naturligtvis finns det många människor som inte är 
ängsliga: men då menar vi att de söker dölja sin ångest eller försöker fly 
från den." (s. 40-41). 

Sartre betonar livsångesten framför dödsångesten och förklarar att den 
står för det liv som ej är levt. Jag tror att många cancerbesked framkal
lar en retroaktiv livssorg och livsångest - sorg över det liv jag aldrig 
levde/valde att leva. Sartre menar att "ångesten kommer till synes även 
där man söker dölja den." (s. 42). 

Sartre och Kierkegaard har som framgår av citetet ovan tydliga berö
ringspunkter . Skillnaden är att Sartres text - jag åsyftar hans stora ar
bete "Varat och Intet" - är teoretiskt oerhört utstofferad i jämförelse 
med Kierkegaards analys i "Begrebet Ångest", men jag väljer att lämna des
sa teoretiska subtiliteter därhän. 

S. Freud (1980) tar för givet att ångestens affekttillstånd som sådant 
har var och en någon gång upplevt. Han beskriver den gängse medicinens 
sätt att intressera sig för på vilka anatomiska vägar ångesttillståndet 
uppstår: "Medulla oblongata (förlängda märgen) befinner sig i ett retnings-
tillstånd, och den sjuke får veta att han lider av en neuros i nervus vagus 
(den tionde hjärnnerven som bland annat reglerar andning, hjärtverksamhet, 
tarmrörelser etc). Medulla oblongata är ett mycket viktigt och mycket 
vackert studieobjekt. Jag minns väl hur mycken tid och möda jag för många 
år sedan ägnade åt dess studium. Men idag måste jag säga att jag känner 
inte till något som kunde vara mig 1 i k g i 11 i gare för det psykologiska be
gripandet av ångesten än kännedom om den nervbana som dess impulser 
följer," (s. 323). Hans ångestteori ser jag som en tvåstegsstrategi som 
utmärks av uppdelningen i realångest och neurotisk ångest. Ångesten utgör 
själva grundfrågan för förståelsen av emotionella och psykiska störningar. 
Den är enligt Freud den fundamentala företeelsen och det centrala proble
met i neurosen. Realångesten utgör en reaktion på en yttre fara, till exem
pel sjukdom och död och kan betraktas som en yttring av självbevarelsedrif-
ten. Den neurotiska ångesten är betydligt mer gåtfull, eftersom man inte 
direkt kan peka på en yttre fara, och Freud uppställer två frågestäl1 ning-
ar: "Vad är det man är rädd för vid neurotisk ångest? och: Hur skall man 
kunna sätta den i samband med realångesten inför yttre faror?" (s. 406). 
Om realångesten utgör en flyktreaktion vid yttre fara, vad är det då in
dividen fruktar vid den neurotiska ångesten? Svaret blir att jaget för
söker fly undan libidons krav och behandlar denna inre fara som om den 
vore en yttre. "Vid fobierna kan man mycket tydligt märka hur denna inre 
fara omvandlas till en yttre, att neurotisk ångest alltså förvandlas till 
skenbar real ångest." (s. 408). Människans ångest är knuten till hennes 
lust som förbjuds och via bortträngning skapas ett psykiskt materials 
eviga liv, som människan lika evigt försvarar sig emot. När försvaren 
bryts ner då uppstår ångesten. Detta är säkerligen ett aktuellt tema för 
många som får en cancersjukdom. De är rädda för att "klappa igenom". Med 
andra ord har de ångest för att möta ångesten. 

Freuds första teori om den neurotiska ångesten betonar att den är ett 
intrapsykiskt fenomen, medan den andra teorin innebär att han starkare 
betonar jagets roll. Uppdelningen av den själsliga personligheten i över
jag, jag och det gjorde en omdaning av ångestproblemet nödvändigt. Det av
görande i denna analys är att jaget uppfattar faran. Därmed väcks ångest 
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och i ett försök att undgå den tränger jaget bort faran. Till en början 
uppfattades bortträngningen som orsak till ångesten för att sedan få om
vända positioner, det vill säga ångesten orsakar bortträngningen. Medan 
Freuds första ångestteori utgjorde en beskrivning av vad som hände med 
li bi don säger han senare att han inte är så intresserad av vad som sker 
med den. Han bevarade visserligen begreppet som sådant men förskjuter det. 
Från att ha beskrivit ångest som en automatisk omvandling av libido talar 
han alltmer om att individen uppfattar en farosignal och använder libido 
för att bemästra faran. Det förändrade synsättet innebär att ångesten och 
dess symptom inte betraktas enbart som ett resultat av en enkel intra-
psykisk process, utan att de uppstår ur individens försök att undgå faro
situationen. 

Enligt Freud (1986) finns det fall "där realångesten och neurotiska 
ångestens kännetecken är blandade med varandra. Faran är känd och reell, 
men ångesten för den är överväldigande, starkare än vad som är realistiskt 
enligt vår bedömning. I detta övermått av ångest kommer det neurotiska 
elementet till synes. Men dessa fall uppvisar inte något som är principi
ellt nytt. Vid analys framgår det att en okänd driftfara är knuten till 
den kända reella faran." (s.305). 

För att försöka konkretisera och visa hur svårt det är att urskilja 
realångest contra neurotisk ångest ger jag ett exempel: En man som inte 
reagerade nämnvärt vid beskedet om cancer misstänker ett år därefter 
skelettcancer. I samband med röntgen av skelettet överväldigas han av pa
nikkänslor och andnöd som utvecklats till en regelrätt fobi. Hans rädsla 
var att få besked om att han hade skelettcancer (reell ångest). Känslan 
av instängdhet som röntgenkameran ger tillsammans med den tidigare räds
lan aktualiserar en driftfara. Han får besked att han inte har cancer men 
trots det kvarstår fobin. Som jag ser det har mannen en realångest för 
cancer, till det kommer en neurotisk ångest vars upphov är en driftfara 
och denna omvandlas till att bli en yttre fara (mannens symptom är räds
la för instängdhet). Han kan således fly från den yttre faran genom att 
undvika att sätta sig i situationer som är ångestframkal 1 ande för att slut
giltigt försöka undkomma den existentiella ångesten. 

En del av patienterna har i samband med insjuknandet i cancer utvecklat 
en djup depression, hos en av dem har det lett till ett allvarligt menat 
suicidförsök. Det är osäkert huruvida patienten alla gånger själv kan for
mulera att det är ångest hon känner. Istället talar många av dem om dif
fusa och ospecifika känslor. Det kan förhålla sig så att patienten vid 
egen misstanke om cancer känner ångest inför det ovissa. Vid bekräftelse 
av läkare och då patienten intellektuellt och känslomässigt tagit till sig 
budskapet om cancersjukdomen, förefaller det troligt att denne dels känner 
fruktan (ångesten har övergått till fruktan) för cancersjukdomen och till
kommer gör ångest för något ovisst (som kan vara varats upphörande). Är 
det möjligt att patienten kan känna både ångest och fruktan samtidigt? 
Otvetydigt är dock att ångest ger både kroppsliga och psykiska (psykoso
matiska) symptom. Detta borde göra det angeläget att försöka lindra ånges
ten. 

Ett annat Freudperspektiv har med överjagsskuld att göra. Även det per
spektivet är fruktbart vid arbetet med cancersjuka. Cancersjukdomar ses 
inte så sällan som ett straff för att människan inte "skött" sig. På skul
den följer den inverterade harmen, "jag som alltid har skött mig". 

Paul Tillich' (1977) definition av ångesten är klart tillämpbar på 
cancerpatienter. Han säger att "ångesten är det tillstånd då en varelse 
blir medveten om sin möjlighet att icke vara", (s. 40). I det omvälvande 
ögonblick som tillfället för ett cancerbesked är blir människan medveten 
om sin egen "ändlighet". Enligt Tillich är ångest "ändlighet upplevt som 
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vår egen ändlighet." (s. 40). Han ser på fruktan på samma sätt som Freud 
och Kierkegaard gör, det vill säga som något bestämt. Eftersom fruktan kan 
påverkas blir människan delaktig i den. Ångesten har däremot inget före
mål, "emedan dess objekt just är negationen av varje objekt", (s. 41). 
I ångesten finns ingen delaktighet i form av kamp och påverkan. En indi
vid som plågas av ångest är helt utlämnad åt den. Trots att fruktan och 
ångest är två olika saker är de inte helt skilda utan inneboende i var
andra. Ti 11 ich menar att fruktan inger ångest, som i sin tur försöker över
gå i fruktan, till exempel att vara rädd för något - för en smärta, för 
dödsögonblicket. Han går närmare in på fruktan för att dö, där fruktan gäl
ler just döden medan ångesten är för det okända - efter döden eller icke 
varat. 

Försvar 

Eftersom ångest är obehagligt och smärtsamt skyddar vi oss mot den bland 
annat genom att mobilisera vårt psykiska försvar, som hjälper oss att ut
härda och filtrera den "svåra situationen". 

Anna Freud (1976) har utvecklat teorin om försvarsmekanismerna och de
ras betydelse. Hon anger och behandlar nio olika "försvar": bortträngning, 
regression, reaktionsbildning, isolering, annulering, projektion, intro-
jektion, vändning mot det egna jaget och slutligen vändning till motsatsen. 

Karin Gyllensköld (1976) har utförligt behandlat försvarssystemet och 
de olika försvarshållningar som bröstcanceropererade kvinnor uppvisade. 

Johan Cull berg (1984) anför "försvarsmekanismer är vissa väsentliga 
jagfunktioner som är omedvetna för personen själv. Det är lika viktiga för 
den psykiska överlevnaden som kroppens immunförsvar är viktigt för den 
fysiska överlevnaden. De är således att betrakta som helt normala och nöd
vändiga företeelser med uppgift att dosera ängslan vid konflikter inom 
individen och mellan individen och hans omgivning och att på så sätt hålla 
personligheten i jämvikt", (s. 74). 

Avhandlingsarbetet är ju framsprunget ur det kliniska arbetet. Det känns 
meningsfyllt att avsluta "teoriavsnittet" med en kort berättelse ur den 
praktiska verksamheten som knyter an till ångest och fruktan. De patienter 
som jag följt under en längre tid har ofta uttryckt ångestkänslor som nå
got diffust och svårgripbart. Vad är skillnaden mellan rädsla, ångest och 
fruktan? 

Så hände sig följande: 
Vid den tidpunkt då händelsen utspelade sig hade jag under en längre tid 
haft en tät men oregelbunden samtalskontakt med en cancersjuk kvinna. Jag 
vill understryka oregelbundenheten, då den är en viktig del i arbetet med 
cancersjuka. Det är alltså inte möjligt att upprätta kontrakt - att boka 
in ett samtal per vecka en tid framöver. 

Tidigt en lördageftermiddag ringde kvinnan till mitt hem. Jag visste 
att hon en tid dessförinnan fått tilltagande fysiska besvär. Psykiskt ha
de hon mått dåligt en längre tid med bland annat ångestattacker på nätter
na, utlösta av existentiella grubblerier. Då jag svarade i telefonen upp
fattade jag inte direkt vem det var. Hon presenterade sig inte vid det 
tillfället. Den röst jag hörde innehöll förtvivlan och ganska snart för
stod jag vem den tillhörde. Hon hade hastigt försämrats och befann sig 
på akutmottagningen. Hon hoppades få stanna kvar på sjukhuset och önskade 
att jag skulle komma dit, då hon behövde få tala med mig. En utvikning 
från kvinnan och till mig själv är på sin plats. Jag kände att jag ville 
tala med kvinnan per telefon men hade ett motstånd mot att erbjuda samtal 
på sjukhuset. Vi hade en bra relation sedan tidigare, och jag visste att 
även kvinnan kände sig trygg i den. Hon uttryckte klart och tydligt att 
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hon mådde fysiskt och psykiskt sämre än tidigare. Jag förstod mycket väl 
detta, dels av hennes röstläge, men jag visste också att hon helst av allt 
inte ville ligga på sjukhuset och att hon därför nu inte längre klarade 
sig hemma. Denna lördag var fylld av inplanerade "privata" sysslor. Egent
ligen fanns det inte utrymme för någonting annat den dagen. Jag frågade 
kvinnan, som jag uppfattade som mycket förtvivlad: 

"Vad tänker Du just nu?" 

"Jag fruktar döden", och med ens blev ångest och fruktan klart åtskilda 
för mig. Det kvinnan sa blev så reellt. "Jag fruktar döden", och min 
känsla blev tydlig, "Hon fruktar döden." 

Jag tvekade inte länge över om jag skulle bege mig till sjukhuset och 
en kort stund efter telefonsamtalet träffades vi där. Berättelsen om den
na patient får sluta här. Den praktiska verkligheten hade bekräftat de 
teoretiska funderingarna om att ångest föregår fruktan. Ångesten är ett 
primitivt och ultimativt försvar för den nakna fruktan. Kvinnans grund
försvar hade sviktat och i den situationen måste jag assistera henne. 
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"... att de väl kunde tala men inte samtala, var att de om 

varje sak kunde säga mycket men saknade t i 1l ägnandets moment. 

Tillägnandet är just samtalets hemlighet." 

(Sören Kierkegaard) 



217 

14 

SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION OCH EN KLI

NISKT ANVÄNDBAR MODELL FÖR PSYKOSOCIALT BEHANDLINGSARBETE I 

CANCERVÅRDEN 

"Som en vit ros och så där..." Den lyriska titeln var läsarens första mö
te med innehållet i det som handlar om 52 patienters upplevelser av sin 
cancersjukdom. Nu är verkligheten för cancersjuka betydligt mer komplice
rad än vad titeln anger. 

Det är min förhoppning att innehållet fängslat men att det också till
fört kunskaper om och ett erkännande av de psykosociala aspekternas bety
delse i cancervården. Det som utmärker den är avsaknaden av dialog eller 
för att tala med Clarence Craffords ord - "Det förtroliga samtalet". (1986). 

Samtal med cancersjuka är en balansgång mellan en rad laddade poler. 
Spänningen mellan liv och död är hela tiden närvarande och patienten kas
tas mellan hopp och förtvivlan. Det finns de som förnekar verkligheten un
der lång tid och i princip bör behandlaren respektera förnekandet som en 
försvarsmekanism. Det väsentliga är att kunna avgöra om det är konstruk
tivt eller destruktivt. Patienternas förnekande får dock inte bli en beve-
kelsegrund för att avstå ifrån samtal. Behandlingen av cancersjuka måste 
inriktas på att lindra oro och ångest och att i allt underlätta för dem att 
få ett bättre vardagsliv och en förhöjd livskänsla. En förutsättning att 
kunna förverkliga det nyss sagda är bland annat behandlare som har modet 
att möta de existentiella frågeställningarna. 

I min forskningsuppgift formulerade jag några grundläggande antaganden. 
Efter samtalen och vid analys av dessa är jag förvissad om att det psyko
sociala innehållet i cancervården på ett genomgripande sätt måste förbätt
ras. Det är inte tillräckligt att uppmärksamma och behandla sjukdomen som 
sådan utan sjukvården måste också varsebli den person som är sjuk. 

Mitt bidrag till cancerforskningen skall ses i relation till min kli
niska erfarenhet och självfallet har den i mycket hög grad färgat den upp
ställda övergripande problemformuleringen, nämligen att den del av cancer
vården som jag studerat, i princip bortser ifrån de djupt liggande mänsk
liga behoven. Som en del i ett psykosocialt omhändertagande ingår behand
ling av psykiska krisreaktioner, vilka vanligtvis följer i samband med 
misstanke om eller vid konstaterad cancersjukdom. Min föreställning är att 
bearbetningen av traumat i dess helhet avsevärt begränsas på grund av den 
inbyggda ovissheten i cancersjukdomars ofta oförutsägbara förlopp. Dessa 
ger upphov till långt utdragna kri st i 11 stånd med återkommande trauman ( vid 
egen misstanke, diagnosbesked, cytostatika- och strålbehandling, efterkon-
troller samt inte minst vid oro för eller vid fastställt recidiv). "Osäker
hetsfaktorn" är nära förknippad med men också en realitet vid cancersjuk
domar och kan innebära betydande svårigheter i bearbetningen av livskrisen. 
Jag tror nämligen att det är adekvat att kalla krisen för livskris. Tiden 
efter cancersjukdomens uppkomst ger många patienter känslan av "lånad tid" 
och den omständigheten måste därmed utgöra ett betydande hinder för en ny
orientering. Jag ser som en av sjukvårdens uppgifter att hjälpa människor 
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att hantera livskrisen så att den blir något mer än att enbart försöka 
kämpa mot döden, det vill säga uppgiften måste sträcka sig till att göra 
något av det liv som patienten har. 

Som en konsekvens av min huvudtes följer att Häl so- och sjukvårdslagens 
intentioner ej fyllt någon märkbar funktion i vårdinnehållet. Såväl om
händertagandet som förhållningssättet har varit synnerligen medicinskt 
präglat. Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver en helhetssyn (sociala, me
dicinska och psykologiska faktorer) i vården. Enligt mitt förmenande har 
lagens tillkomst och existens inte förändrat vare sig vårdens innehåll el
ler inriktning. På grund av sin ramiagskaraktär är lagen inte tvingande 
och det kan till en del förklara den uteblivna effekten. Lagen föreskriver 
att "målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en god vård på 
lika villkor för hela befolkningen". (Sahlin J. 1986, s. 35). Huruvida 
målsättningen "på lika villkor" går att förverkliga kan ifrågasättas vad 
gäller exempelvis vården av cancersjuka, bland annat på grund av den sven
ska cancervårdens organisation. 

Insamlandet av kunskaper om hur det är att få och att leva med en 
cancersjukdom var väsentligt i samtalen. Den insikt som jag fått genom des
sa utmynnar tillsammans med min teoretiska förreflektion i ett förslag till 
en "ideal" modell för ett psykosocialt omhändertagande av cancerpatienter. 
Vad är det som stipulerar en psykosocial behandling framför en psykotera
peutisk i arbetet med cancersjuka? Det finns grundläggande karaktärist i ska 
skillnader i arbetsmetoderna, och jag skall i det här sammanhanget bara näm
na en av fördelarna med det pyskosociala behandlingsarbetet, nämligen till
gänglighet som är oåterkallei i gen nödvändig i kontakten med cancersjuka. 

Min studie visar på svåra brytpunkter och psykiskt kritiska faser i 
cancersjukdomens process. Även om människor är olika sårbara, så innebär 
cancersjukdomen en påfrestning och åtföljs av blandade psykiska reaktioner. 
I regel har redan den egna misstanken om cancer gett upphov till kaos. Dock 
har det professionella budskapet - diagnosöverlämnandet - oftare varit det 
tillfälle som försatt patienten i ett chocktillstånd antingen i direkt an
slutning till läkarens besked om cancer eller i form av en fördröjd reak
tion. Endast ett mindre antal patienter beskriver att de inte märkbart 
psykiskt reagerat på sjukdomsinformationen. 

Det råder ingen tvekan om att beskedet om cancersjukdomen, för de allra 
flesta, innebär en 1 ivsomvälvande upplevelse som gör intrång, inte bara i 
patientens liv, utan även i familjens tillvaro. Cancersjukdomen framkallar 
känslor som till exempel rädsla, aggressivitet, skam och skuld. Redan di
rekt efter operationen finns risken för ett "nytt" trauma, eftersom den 
relativt ofta innebär en objektförlust. Förlusten av en kroppsdel framkal
lar separationsångest och försvagar identitetskänslan och upphovet till 
det kan exempelvis vara amputation av ett bröst, förlust av den sexuella 
förmågan eller tanken på en slutgiltig skilsmässa/separation från de kära 
genom döden. Sorgen över förlusterna blir tung, kanske till och med ibland 
outhärdlig men måste ändå genomlevas. Existentiella frågor och omprövning
ar av vad som är värdefullt i livet kommer i förgrunden och det som tidi
gare varit viktigt kan mista sin mening. 

De känslomässiga upplevelserna uttrycks av patienterna på olika sätt. 
Däremot kan vi, av deras skildringar av vården se, att de flesta saknat 
"det personliga omhändertagandet" och att vården upplevts som anonym. Un
der den långa tid som cancersjukdomen "binder upp" följer skeden av "berg 
och dalar". Vissa perioder besväras patienterna inte märkbart av sin sjuk
dom - vare sig psykiskt eller fysiskt - andra är svårare att hantera på 
egen hand. Dock finns företeelsen som sådan alltid kvar i patienternas fö-
restäl 1 ni ngsvärl d i perfektum, presens och futurum. 
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"Aktuella" anvisningar och betänkanden 

Socialstyrelsen publicerade år 1974 Råd och anvisningar för planering av 
onkologisk sjukvård och betonar redan i inledningen och därefter vid flera 
tillfällen betydelsen av psykologiska, psykiatriska och socialmedicinska 
aspekter i cancervården. Riktlinjerna om organisation av den onkologiska 
vården berör både regional och lokal sådan. Socialstyrelsen förordar att 
"onkologiska centra lämpar sig väl för att integrera psykosociala aspekter 
i cancervården. Successivt bör till de onkologiska centra mer eller mind
re fast knytas kuratorer, psykologer och läkare med psykologisk-psykiat-
risk grundutbildning och med särskilt intresse för cancervården. Dessa 
bör medverka vid handläggningen av vissa patientproblem såsom krissitua
tioner i samband med diagnosmeddelande, preoperativa psykologiska utred
ningar och palliativa långtidsbehandlingar. De bör även delta i undervis
ning rörande cancersjukdomarnas psykosociala aspekter av olika personal
grupper såsom läkare, kuratorer, sjuksköterskor och biträden." (s. 23). 
Regionens cancervård åläggs det övergripande ansvaret för utbildningen 
för personal även vid exempelvis länssjukhus. 

Tio år efteråt, närmare bestämt 1984, utgavs Cancerkommitténs betänkan
de. Det hänvisar till Soci al styrel sens Råd och anvisningar från 1974 angå
ende psykologiska och psykosociala faktorer och betonar deras betydelse i 
cancervården, som under senare tid dessutom tillmätts ökad betydelse. Can
cerkommittén anför att det i flera andra länder tillkommit speciella team 
bestående av psykologer, psykiatriker och kuratorer som integrerats i can
cervården. Vad beträffar svenska förhållanden noteras att endast en åtgärd 
vidtagits för att uppfylla kraven på psykologiskt stöd. Det har skett på 
Karolinska sjukhuset (Radiumhemmet) i Stockholm som inrättat en överläkar
tjänst i psykiatri vid den onkologiska kliniken. Tillkomsten av denna 
tjänst har visat sig ha stor betydelse och den största effekten tillmäts 
den undervisande och handledande funktionen gentemot annan vårdpersonal. 
Cancerkommittén konstaterar att den medicinska behandlingen i samband med 
cancersjukdomar är förenad med betydande biverkningar och förändrade livs
villkor. Vårdpersonal, kuratorer, psykologer med flera gör betydelsefulla 
insatser för att stödja patienterna men personalen saknar ofta lämplig ut
bildning, varför det psykologiska stödet till cancerpatienter och deras 
anhöriga blir bristfälligt. Cancerkommittén bedömer bland annat att det 
psykologiska omhändertagandet kan förbättras genom direkta insatser för 
cancersjuka och genom fortbildning av personal samt forskning. Som ange
lägna forskningsuppgifter anges kartläggning av olika cancersjukdomars psy
kiska och sociala konsekvenser för patienter, anhöriga och sjukvårdens 
personal. Cancerkommittén understryker kraftigt behovet av utbildning i 
onkologi för alla personal kategorier, men sjuksköterskor anges som en yt
terst viktig målgrupp. "Frågan om sjuksköterskornas utbildning i cancer
vård kräver speciellt beaktande, eftersom de fungerar som arbetsledare och 
handledare för stora grupper sjukvårdspersonal. Deras utbildning i cancer
vård är mycket begränsad. Någon samlad undervisning i cancervård förekom
mer inte. Samtidigt ställer den ökande användningen av cytostatika och 
strålterapi krav på grundliga och aktuella kunskaper hos de sjuksköterskor 
som arbetar vid enheter där många cancerpatienter behandlas eller vårdas. 
Detta gäller också behovet av kunskaper om psykiska reaktioner i samband 
med cancersjukdomar och deras behandling. Behovet av onkologisk utbild
ning för sjuksköterskor är väl dokumenterat och internationellt uppmärk
sammat." (s. 561-562). 
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"Kirurgerna och cancervården" 

Jerzy Einhorn (1988) anför i en nyligen publicerad artikel tänkbara syn
punkter om "Kirurgerna och cancervården". Han talar om den snabba utveck
lingen av kirurgin från 1950-talet och till nu. Den har bland annat lett 
till ökade möjligheter av såväl vävnads- och organsparande cancerkirurgi 
som rekonstruktion, smärt!indring och annan palliation. Dessutom har det 
tillkommit endokrina behandlingsmetoder med hormoner, så kallade anti-
hormoner och ablativ endokrin kirurgi samt ett trettiotal kliniskt använd
bara cytostatika. Han anför att utvecklingen inte bara erbjuder bot till 
fler cancerpatienter utan även hjälp till patienter som inte kan botas. 
Einhorn menar att den betydelsefullaste förändringen i cancervården är att 
både samhället och sjukvården kan och vill allt bättre hjälpa de människor 
som inte kan botas. Han talar om att vi det senaste årtiondet fått ökade 
kunskaper om och intresse för psykologiska och psykosociala aspekter i 
cancervården. "Samhället ställer ökade krav på förbättring av det psyko
logiska omhändertagandet av cancerpatienter och deras anhöriga. Detta med
för att vi måste ge vår personal, inte minst läkarna, lämplig utbildning 
för att sjukvården skall leva upp även till dessa berättigade krav." 
(s. 1687). 

Befintlig organisation vid kirurgiska kliniken, Östersunds sjukhus. 

Kirurgiska kliniken har 117 vårdplatser samt en traditionell mottagnings
del. Hälften av vårdplatserna upptas av patienter med olika former av can
cersjukdomar . Vid en summarisk granskning av kirurgkli ni kens totala resur
ser (ekonomiska, miljömässiga och personella) är det lätt att förstå att 
förutsättningarna inte finns för ett optimalt psykosocialt omhändertagande 
av cancersjuka. Det föreligger betydande svårigheter att utan resurstill
skott, bland annat kunskapsmässiga, förändra en klinik vars tradition och 
främsta uppgift är att meddela akutsjukvård. 

På varje kirurgisk avdelning, som är tre till antalet, vårdas patienter 
tillhörande olika sjukdomsgrupper. De kan vara nyopererade, genomgå post
operativa behandlingar eller befinna sig i terminal stadiet. Varje kirur
gisk avdelning omhändertar således alltifrån lindrigt till svårt sjuka pa
tienter. De som har en cancersjukdom utgör en stor del av det totala an
talet patienter och dessa har ett synnerligen speciellt behov av en hel
täckande vård, som tar hänsyn till både kropp och själ. Kirurgiska klini
kens nuvarande organisation och personalplan för den avdelning som har 52 
vårdplatser redovisas särskilt. (Bil. 3). 

Patienten 

En av de erfarenheter som jag gjort under samtalen är att patienterna har 
en benägenhet att gå in i en masochistisk ödmjukhet. De ber nästan om ur
säkt för att de insjuknat och är i behov av den sjukvård som de har rätt 
till. Samtidigt med de ursäktande attityderna uppvisar de aggressivitet 
och besvikelse över att inte bli omhändertagna och respekterade på det 
sätt som de skulle vilja. Avsaknaden av läkarkontinuitet är ett av många 
exempel där sjukvården agerar respektlöst mot cancersjuka. Hur skall de 
kunna få förtroende för och bygga upp en relation med någon om de vid si
na, ibland mycket täta kontakter träffar en ny person varje gång. I anslut
ning till detta är det motiverat att fråga hur sjukvården kan undvara den 
kunskap och erfarenhet som patientkontinuitet rimligen borde ge. Det är 
många väsentliga delar i den enskilda patientens historia som går förlora
de. 
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Den kritik som patienterna fört fram visar att de ofta saknat möjlig
heten att få tala om det som känslomässigt varit svårt. I de citerade sam
talen kan ses att hjälp för bearbetning av den psykiska smärtan inte före
kommit, annat än högst marginellt, utan lämnats i självläkningens tjänst. 
Vi vet att den psykiska smärta som dövas ofelbart kommer tillbaka. Likväl 
som lindring och bot av kroppsligt lidande betecknas som barmhärtig och 
meningsfull borde inställningen gentemot den psykiska smärtan vara densamma. 

Läkaren 

Läkaren är den person som yrkesmässigt spelar huvudrollen på sjukhuset. Det 
gör han även i patienternas medvetande och det är därför naturligt att en 
stor del av den kritik som riktas mot sjukvården gäller just läkarens ar
betsområde. Det är han som personifierar behandling, bot och hopp. Det är 
till exempel alltid läkaren som lämnar diagnosen och självklart måste han 
begrunda och göra något konstruktivt åt den kritik som riktas mot diagnos-
givningen. Jag är medveten om att läkarnas kunskaper och arbetssituation 
inte tillåter att de ägnar sig åt krisbehandling. Dessutom förutsätter en 
serie krissamtal, bortsett fran stor tidsåtgång, kontinuitet. Den formen 
av behandling tillåter inte att patienten överlates till någon annan. I 
många fall behöver den som får en cancerdiagnos hjälp med bearbetning av 
den kris som uppstår. I konsekvens med det som sagts är det således nöd
vändigt att läkaren i "krisbearbetningsdelen" överlåter patienten till en 
därtill kompetent person. Patienten får då en kompletterande relation som 
kan bli betydelsefull för denna. Det sagda fritar inte på något sätt lä
karen från psykosocialt arbete. Diagnoslämnandet till exempel är hans upp
gift och ett bra sådant förutsätter ett psykosocialt förhållningssätt. 

övriga yrkeskategorier 

Sjukvården har ett flertal yrkeskategorier anställda. Var och ens verksam
het präglas av specifika baskunskaper men också av förhållningssättet. Jag 
tror att, för att taga några exempel på olika yrkeskategorier, läkaren som 
kirurg, dietisten som kostexpert och jag som kurator ser på människan ur 
olika perspektiv. Det förefaller logiskt att kirurgen i första hand kon
centrerar sig på det angripna organet. För honom är det viktigt att ägna 
sin energi och sitt kunnande åt att försöka avlägsna cancern - var den än 
sitter. Patientens förväntningar på kirurgen är också att han i första 
hand skall "behandla" organet. Dietisten är inställd på kost och kostråd. 
Jag är, när jag träffar patienten, inställd på att denne kommer till mig 
på grund av känslomässiga och personliga problem. Alla vi ovannämnda re
presenterar olika yrken men är överens i det samfällda konstaterandet -
det är en människa vi har framför oss som behöver hjälp. Patienterna i 
denna studie har huvudsakligen haft kontakt med medicinskt utbildad per
sonal. Det är därför föga märkligt att häl so- och sjukvårdslagens inten
tioner inte kunnat uppfyllas. Psykologer, dietister och kuratorer är inget 
naturligt inslag i cancervården trots att deras respektive professionali-
tet mer än väl är motiverad. I den mån de olika yrkeskategorierna varit 
involverade i omhändertagandet av en cancerpatient har dessa olika insat
ser inte samordnats. Detta är förmodligen en negativ konsekvens av att det 
inte förekommer organiserat teamarbete. 

I medicinsk bemärkelse har sjukvårdens huvudmålsättning alltid varit 
at bota och det är också den förväntning såväl friska som sjuka har gent
emot vårdgivaren. Vid cancersjukdomar är målsättningen om generell bot svår 
att förverkliga - gåtan om cancerns bot söker fortfarande sin lösning. 
Detta faktum gör det ännu viktigare att ge ett optimalt omhändertagande 
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på psykosocial såväl som medicinsk nivå. 

Förnekelse av psykiska faktorers betydelse 

Det finns inom den somatiska sjukvården en förnekelse av psykiska skeen
den. Så länge som sjukvården betraktar en psykisk bearbetning som något 
onödigt och "flummigt" kan vi heller inte förvänta oss att patienterna 
själva begär hjälp. Det finns en rädsla hos dem att betraktas som psykiskt 
sjuka och tyvärr finns även risken för att sjukvårdspersonal förstärker 
dessa känslor. Blott det enkla faktum att den känslomässiga problematiken 
inte vidrörs kan vara tillräckligt för att tysta patienten. Om det inte 
är tillåtet att visa sin förtvivlan blir det för patienten självfallet na
turligare att delge och kanske till och med gå genvägen över den fysiska 
smärtan för att i bästa fall uppmärksammas i sitt själslidande. 

Läkaren borde, lika naturligt som han ordinerar medicinsk terapi 
initiera och föreslå en psykologisk sådan. Förutsättningen för det är att 
han uppmärksammar behovet av dessa andra behandlingsåtgärder och för detta 
krävs en stor portion självkännedom. Det är inte "sjukt" att reagera på 
ett svårt besked, men det är en god hjälp att bearbeta det genom i första 
hand samtal. Det är dessutom synnerligen lovvärt och humant att genom sam
tal sbehandling vårda den livsvilja och livskraft som finns hos varje pati
ent - risken för biverkningar vid krisbehandling är synnerligen minimal. 

För att tydliggöra mina tankar får tillfället då en cancerdiagnos läm
nas statuera exempel. Det kan på goda grunder förutsättas att beskedet om 
cancersjukdom framkallar en krisreaktion, ibland visas den tydligt, ibland 
mindre tydligt. Det vanliga förhållningssättet, vid överlämnandet av can
cerbesked, har varit att patienten därefter lämnats ensam och fått klara 
upp situationen på egen hand. För många har det dessutom varit värre än 
så, eftersom de fått besked per telefon eller brev. Det har ofta inneburit 
ett psykiskt lidande, vilket klart framgår av samtalen i den del av av
handlingen som handlar om diagnosgivningen. En fråga som kan ställas är 
hur stort hinder ett obearbetat psykiskt trauma kan utgöra för den kropps
liga läkningen. Även om jag inte kan besvara frågan tycker jag att den är 
berättigad. En viktig aspekt i allt vårdarbete är relationen mellan pati
ent och behandlare. Den inrymmer flera dimensioner som exempelvis förtro
ende, förmåga till närhet och empati. Det ideala förhållandet råder då 
behandlaren och den behandlade känner trygghet i svåra känslomässiga situa
tioner. I synnerhet vid arbete med cancerpatienter hamnar personal ofta i 
sådana situationer då de medicinska botmöjligheterna kan betraktas som ut
tömda. 

Psykologiskt kritiska faser i sjukdomsprocessen 

Min framstälIningsform har ett alldeles bestämt syfte. Jag vill, genom att 
ge en realistisk bild av den processartade gången i en cancersjukdom visa 
att den är tidsmässigt utdragen. Fasindelningen ger en god uppfattning 
om vad som händer i samband med att någon insjuknar i cancer. De medicin
ska rutinerna är relativt givna, till exempel att på distriktsläkarbesö
ket följer en remiss och på den en specialistundersökning och så vidare. 
Men vad som är mindre känt och uppmärksammat är det som händer med pati
enten i psykologisk bemärkelse under det medicinska utrednings- och be
handlingsförloppet. Vi har sett att varje fas innebär påfrestningar för 
den enskilde individen i dennes psykosociala situation. Den arbetsmetod 
som jag använt åskådliggör de av patienterna upplevda problemen och blott
lägger bristerna i omhändertagandet. Det är ett konstruktivt tillväga
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gångssätt som även kan tjäna som modell för det framtida psykosociala 
omhändertagandet av cancerpatienter. Jag menar således att modellen lätt 
kan överföras till det praktiska kliniska arbetet. 

Min kompetens är inte att göra någon bedömning av kvaliteten i den me
dicinska vården. I den delen ser jag min uppgift som enbart att vara för
medlare av patienternas åsikter. I det psykosociala omhändertagandet kan 
jag däremot tydligt se bristerna, göra bedömningar och föreslå förbätt
ringar till gagn för bättre och humanare cancervård för patienter och 
personal. 

Om patientcitaten läses med inlevelse och eftertanke kan ingen missupp
fatta budskapen, vars innebörd visar på behovet av en behandling som tar 
hänsyn till hela människan. Jag vet inte om det finns kunskaper om att en 
sorgereaktion utlöses i samband med misstanke på eller vetskap om en döds
hotande sjukdom. I varje fall kan man inte av patientberättelserna utläsa 
att förståelse om detta förmedlats. Det är inte fråga om tillfälliga snabbt 
övergående psykiska reaktioner, utan i cancersjukdomens spår följer år av 
oro och psykisk smärta. Vågrörelserna i krisen och dess oförutsägbarhet 
finns ständigt i luften. Denna företeelse kan betecknas som unik i jämfö » 
reise med de flesta andra sjukdomar som behandlas vid kirurgiska kliniker. 

Det okända tidsintervallet 

Den naturliga gången vid sjukdom, generellt sett, är att'den första kontak
ten tas med distriktsvården. Det är på så sätt patienterna i denna studie 
huvudsakligen gjort sitt inträde i sjukvården. 

Vzn ionia, ioLòdvL i sjukdomsprocessen är inledningen till ett ovisshets
tillstånd. Den enskilde individen känner och inser att något skett och 
sker i kroppen som denne inte kan bemästra på egen hand utan söker därför 
hjälp. Handlandet styrs av både fysiska och psykiska faktorer. En plöts
lig upptäckt av en knöl (fysisk känning) kan medföra rädsla och misstanke 
om cancer (psykisk påverkan). I bästa fall följer en snabb reaktion på 
symptomen, i sämsta fall sker en fördröjning genom bortträngning. Förvänt
ningen på di striktsvården är att omgående få en tid för besök och att bli 
tagen på allvar. Vi kan se att redan det allra första telefonsamtalet på
verkar patientens inställning till och förtroende för sjukvården. Varje 
dags väntan blir en dag för lång och många gånger en plåga. 

Den första kontakten är ofta ofullständig med brister i kommunikationen, 
något som åtminstone till en del kan tillskrivas traditionen inom sjuk
vården. Av hävd respekterar vi den fysiska smärtan, medan den psykiska 
tillmätes ringa eller ingen alls betydelse, trots att den senare ofta är 
svårast att uthärda. Vid den första tidsbeställningen är det inte det 
fysiskt onda som är outhärdligt men väl oron inför det ovissa - cancer
misstanken. 

Det är förklarligt att sjuksköterskan vid en hälsocentral fokuserar 
frågorna på kroppsliga symptom. Det är i första hand det patienten uttryc
ker, men det är även betydligt lättare att ställa frågor som förväntas ge 
korta svar. "Var har Du knölen?" - "I bröstet." Om jag däremot frågar hur 
det känns, har jag visat att personen - patienten finns med på ett helt 
annat plan. Vinsten av mitt förhållningssätt blir en djupare information 
om hela tillståndet. Vid det här laget vet vi att det inom den somatiska 
sjukvården finns en djupt inrotad vana att dela upp människan i kropp och 
själ, men dessutom en oförmåga att lyssna in det patienten har att säga. 
I rollen som sjukvårdspersonal ingår dessutom att med så liten tidsåtgång 
som möjligt ställa frågor om det kroppsliga symptomet. Informationen skul
le bli betydligt fylligare om patienten istället fick möjlighet att tala 
och vi deltog inlyssnande och ställde klarläggande frågor. 
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För patienter som beskriver en "plötslig upptäckt" finns en stor risk 
att hamna i ett psykiskt tillstånd med chock- och hotförnimmleser. Ånges
ten är ett uttryck för den osäkerhet och hjälplöshet som finns inför fa
ran (icke-varats hot). 

Tiden från den egna misstanken och fram till diagnosbeskedet är för 
många patienter en psykiskt påfrestande tid, till och med ibland den svå
raste. Under denna tidsperiod är patienterna helt utelämnade och borde ha 
någon att vända sig till för att samtala om sin oro. Denna oro/ångest kan 
betecknas som "normal". Om patientens farhågor, redan före di striktsläkar
besöket, varit att det kan vara cancer blir remissen för specialistunder
sökning en bekräftande faktor. Ofta har den åtgärden stegrat ångesten. Det 
finns ingen anledning för läkaren att lugna patienten verbalt om han själv 
starkt misstänker cancer. Handlingen (remissen) talar ju för motsatsen 
även om patientens tolkning är det som slutligen avgör upplevelsen. Jag 
anser att distriktsläkaren skall informera patienten utifrån sin egen 
övertygelse och uppehålla kontakten med denne fram till dess att specia
listen tar över. Hitintills har det från distriktsvårdens sida, som jag 
tolkar det utifrån patientbeskrivningarna, inte gjorts något för att un
derlätta för patienten under väntetiden, som för övrigt redan är den andra 
i raden av alla väntetider. På det sätt som sjukvården är organiserad idag 
har jag svårt att se hur det annars skulle kunna gå att fylla "luckan" mel
lan distrikts- och specialistvård. 

Det som i denna första fas i psykosocialt avseende ter sig som brist
fälligt är avsaknaden av kommunikation och ett förbiseende av psykisk smär
ta. Har den händelsevis någon gång uppmärksammats har botemedlet varit 
psykofarmaka. Di striktsvården har inte observerat det första psykiska trau
mat som en del uppvisat med den påföljden att patienten, under dessa båda 
väntetider befunnit sig i ett vakum och saknat en bestämd relation inom 
sjukvården. 

Specialistutredning och diagnos 

VQJI andta &cu>m i sjukdomsprocessen tar sin början i och med besöket hos 
specialist inom den slutna vården och den utmynnar i en diagnos. Värt att 
uppmärksamma är att patienterna vid den här tidpunkten, i minst några vec
kor, levt i ett ovisshetstillstånd med sina fantasier. Efter olika under
sökningar (mammografi, datortomografi, gastroskopi, coloskopi) lämnas 
ibland ett preliminärt besked om det läkaren misstänker. På detta följer 
så ännu en ångestfylld tid i väntan på det definitiva beskedet och de pla
nerade behandlingsåtgärderna samt efter det ännu en väntan, nämligen den 
på operationsdagen. Om förväntningen varit att få en relation och att få 
dela den psykiska anspänningen med någon blir patienten även denna gång 
besviken. Själslivet betecknas även här som ett marginellt livsområde. 

Vid analys av patienternas beskrivningar på hur de reagerat psykiskt 
på cancerbeskedet fann jag att: 

50 % eller 26 patienter chockades svårt. I princip var det ingen tids
skillnad mellan besked och reaktion. För en del av dessa blev det profes
sionella cancerbeskedet det andra traumat (chocken). Det första uppstod 
i samband med egen misstanke om cancer. Karaktäristiskt för dessa patien
ter var att de, redan vid diagnostillfället, upplevde panikkänslor, döds
ångest och ibland märkbara svårigheter att på egen hand klara situationen. 

Drygt 21 % av patienterna har känt sig "tagna" av cancerdiagnosen. En 
del av dessa har haft en fördröjd reaktion, det vill säga det har gått en 
tid mellan besked och reaktion. De har sällan själva misstänkt cancer. 
Karaktäristiskt för dessa patienter är negation och ambivalens. 

Drygt 17 % av patienterna betecknar att de reagerat "måttligt" på be
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skedet om cancer. De förklarar ofta sina lindriga reaktioner med att and
ra sjukdomar kan vara minst lika livshotande. De har också en benägenhet 
att jämföra den egna cancersjukdomen med andras, som i deras ögon varit 
av betydligt svårare art. Karaktäristiskt för dessa patienter är förskjut
ning och fatalism. 

Sex patienter är svårbedömda ur aspekten att veta eller inte veta om 
de har en cancersjukdom. 

Olika metoder och begrepp har använts för att meddela cancerdiagnosen. 
Även om läkaren haft patientens bästa för ögonen har det ändå blivit fel, 
bland annat för att patienten inte givits möjlighet att visa sin reaktion. 
Min uppfattning är att cancerbeskedet stannat i en form av ömsesidig tom
het och att vare sig meddelaren eller mottagaren fått respons på det. Vid 
välplanerade ansikte-mot-ansikte samtal däremot får både läkare och pati
ent, utöver språket, chans att bland annat "läsa" det som "avspeglas" i 
varandras ansikten. De många brev- och telefonbeskeden kan säkerligen till 
en del förklaras med att läkaren då undkommer konfrontationen med patien
tens direkta förtvivlan. Vid dessa meddelandeformer undanhålls patienten 
möjligheten att "spegla" sig i doktorns ansikte och tvärtom. 

Samtalen med cancerpatienterna gav insikt om och förstärkte min för
ståelse för att många av dem inte psykiskt bearbetat vare sig situationen 
omkring det tillfälle när diagnosen lämnades eller dess innebörd. När jag 
ställde frågan, som appelerade till den känsla som fanns när patienten fick 
veta sin sjukdom, visade många öppet sin förtvivlan genom gråt. Trots att 
det förlupit några år sedan tillfället för cancerbeskedet, framstod det 
som synnerligen aktuellt. Vetskapen om att ha cancer innebär tveklöst att 
känna ett hot om svår sjukdom och död. Situationen framkallar ångest som 
reducerar jagmedvetandet och bland annat aktualiserar separation (symbo
liskt) och skuldkänslor. Det finns inga garantier på hur ett cancerbesked 
kommer att tas emot och hanteras på grund av det enkla faktum att vi egent
ligen inte vet vem det är som drabbas av krisen. 

Några enstaka patienter har fått diagnosen genom enskilt samtal. Däremot 
har heller inte dessa, på grund av en bedövande psykisk förlamning, kunnat 
utnyttja situationen till att uttrycka den känslostorm som de upplevde. 
Detta fenomen är väl beskrivet i den psykiska kri siitteraturen som be
skriver människors oförmåga att i svåra situationer (chocktillstånd) till
godogöra sig information. Jag menar att diagnosti 1Ifället är ett sådant, 
eftersom människor fruktar att få cancer. Således är det inte tillräckligt 
att ge besked vid endast ett tillfälle, utan patienten måste bli föremål 
för uppföljning. Ett sådant samtal är dessutom en hjälp för påbörjandet av 
den psykiska bearbetningen och ger även läkaren möjlighet att försäkra 
sig om att patienten tagit till sig budskapet. 

Patienterna har uppvisat både besvikelse och förvåning över de varie
rande sätt på vilka cancerdiagnoser lämnats. Vi har också sett att motta
gare av telefon- och brevbesked upplevt panikkänslor och haft svårigheter 
att överhuvudtaget kunna hantera den uppkomna situationen. De som blivit 
informerade vid enskilt samtal är ibland "mer" nöjda, men det finns även 
de som är missnöjda. Det kan till exempel bero på att läkaren inte berört 
de känslomässiga aspekterna utan koncentrerat sig på att "ge" patienten 
något, i det här fallet information om "fynd" och kommande behandling. 
Han har med andra ord avstått ifrån det öppna psykosociala bemötandet och 
således inte heller befattat sig med kristillståndet. Hur skulle han för
resten kunna göra det då han avstod ifrån dialogen? 

Den psykodynamiska teorin ger en grund, som hjälper oss att förstå de 
känslor som förekommer och hur vårt försvarssystem fungerar. Det existen
tiella synsättet förmedlar goda insikter om livet och livskrisen. 

Karin Gyllensköld (1976) har i sin bok "Visst blir man rädd" gett exem
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pel på försvarsmekanismer som kvinnor, i samband med att de fått besked 
om bröstcancer, använt sig av. Hon träffade och samtalade med dessa kvin
nor direkt efter det att läkaren lämnat diagnosen. Karin Gyllensköld fann 
att patienternas förmåga att ta in och påbörja bearbetandet varierade 
från "förnekande av den konstaterade cancersjukdomen till accepterande av 
och spontant sysslande med denna kunskap", (s.110). Till skillnad från 
Karin Gyllenskölds möte med patienterna, som skedde direkt efter läkarens 
meddelande om cancer, har de som deltagit i denna studie haft möjligheter 
att under lång tid "äga" cancerbeskedet. Trots det överensstämmer mina 
iakttagelser av det som patienterna förmedlat med hennes. 

I vissa stadier är patientens försvar till hjälp för att uthärda en 
svår situation. Däremot är dessa inte konstruktiva om patienten några år 
efter diagnosen exempelvis upptäcker att försvaren hindrat henne från att 
se sjukdomens verklighet. Då uppstår istället skuldkänslor och aggressivi
tet mot att man själv inte insåg allvaret. Dessutom ligger det nära till 
hands att patienten projicerar sin ilska mot sjukvården som anklagas för 
att ha "understött" en felaktig föreställning om cancersjukdomen. Jag me
nar att det är sjukvårdens ansvar att försäkra sig om att patienten för
stått diagnosens innebörd men också att motivera till samtal omkring de 
känslor och tankar som finns. Försvaren får inte bli en ursäkt för att 
sjukvården inget skall göra eller med andra ord patientens försvar får in
te bli sjukvårdens. 

En viktig grundförutsättning för ett bra diagnosöverlämnande är att lä
karen har teoretiska baskunskaper om människors reaktioner och vilka kon
sekvenser obearbetade sådana kan få. En viktig källa till förståelse är 
självkännedom, vilken är en god hjälp om man har människor som sitt ar
betsområde. Min rädsla kan bli patientens och patientens ångest kan bli 
min, om jag inte på ett djupt plan är medveten om mina egna svårigheter. 
Är jag det, då är jag bättre rustad att hantera situationen vid informa
tion om en svår sjukdom och i det dagliga arbetet med cancersjuka. 

Min uppfattning - som rimmar väl med ett psykosocialt arbetssätt - är 
att ett besked om cancersjukdom skall lämnas genom välplanerade samtal. 
Patienten skall vid det tillfället ges stort utrymme, och läkaren måste 
ha förmåga till inlyssnande och förståelse för patientens totala situa
tion. Det enskilda samtalet ger läkaren möjlighet att se patientens reak
tion och att lyssna till det denne säger och inte säger, det vill säga ä-
ven ge akt på kroppsspråket. Läkaren måste också ge diagnosen i full vet
skap om att patienten kommer att mobilisera sitt försvarssystem för att 
överhuvudtaget orka uthärda den psykiska smärtan. Detta viktiga tillfälle 
får definitivt inte vara någon jakt på minuter. Patienten skall erbjudas 
både möjlighet att inom en snar tid få återkomma till läkaren och hjälp 
för den psykiska krisens bearbetning. En genomtänkt och allsidig diagnos-
qivninq skulle på sikt kunna ge sjukvården värdefulla vinster i form av 
patienter som aktivt deltar och medverkar i behandlingen av sin sjukdom. 

Operation och avdelningsvård 

d'in üizdjz &cu>zn omfattar sjukhusvistelsen i samband med operationen. Den
na period, vari ingår operation och omhändertagandet på avdelningen, av
viker märkbart från de föregående. Det kirurgiska ingreppet har varit den 
första behandlingen för 49 av 52 patienter. Tiden före inskrivningen på 
sjukhuset var ofta fylld av ängslan samtidigt som förväntningarna på den 
förestående operationen innehållit hopp om cancerns försvinnande. De ne
gativa känslorna inför ingreppet har bland annat varit rädslan för organ-
och/eller funktionsförlust samt "operationssituationen". I samband med in
tagningen på sjukhuset avbröts den dessförinnan oros- och ångestfyllda 
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väntan som bestått av en känslopendling mellan hopp och förtvivlan. 
Det hör till säl 1syntheterna att diagnosgivande läkare varit den som 

skrivit in patienten på vårdavdelningen. Sannolikt lämnas därför vid det
ta samtal en information som inte helt överensstämmer med den som pati
enten fått tidigare. Berättelserna bekräftar att det förhållit sig på så
dant sätt. I det tillstånd som patienterna befinner sig i vid inskrivnings
samtalet är de överkänsliga. De olika läkarnas utsagor jämförs och risken 
för misstolkningar blir uppenbar, men det finns även andra brister vid 
detta informationstillfälle. Det råder till exempel ingen tvekan om att 
läkarna förbiser (medvetet eller omedvetet) betydelsen av att förbereda 
patienten på en organförlust och problem som kommer att följa på den. Vis
sa ingrepp (ablatio, prostatektomi, stomioperation) medför alltid kropps
liga och kosmetiska förändringar och en del av dessa kan förutsägas även 
ge sexuella problem. Självfallet skall patienten, redan vid inskrivnings
samtalet, försiktigt förberedas på detta. Problematiken vid cancersjukdo
mar är oerhört sammanvävd och inrymmer, bortsett från medicinska fakta, 
även i mycket hög grad psykosociala frågeställningar. Det är viktigt att 
vara lyhörd för den komplexiteten, vilket är en svår och långt mer tids
krävande uppgift än att "ösa" ut information. Det är inte möjligt att all
tid "ge" patienten något konkret utan förluster måste bearbetas. Inskriv
ningssamtalet är således en grannlaga uppgift. Jag tror att många patien
ter inte vågar fråga något utöver det doktorn meddelar, därför att de är 
rädda för att deras egna fantasier om till exempel svårighetsgraden i sjuk
domen kan bekräftas. Eftersom cancersjukdomar har mångskiftande psykosocia
la konsekvenser är det nödvändigt att, redan på ett tidigt stadium, komp
lettera den medicinska sakkunskapen med en psykosocial sådan. 

En viktig detalj i samband med operation är sövningen. Det finns en 
stark rädsla inför den, nämligen att inte vakna mer. Anestesiläkarens be
sök hos patienten kvällen innan operation lindrar den oron, en rutin som 
har fungerat bra och uppskattats. Lichter (1987) tar upp anestesiläkarens 
funktion som en viktig ingress i operationsförfarandet. 

Jag tolkar att avdelningsvistelsen har upplevts som en "fridfull" och 
trygg kontrast till tiden dessförinnan. Det kan bland annat bero på att 
operationen är överstånden och att den så långt gått bra. På ronden efter 
den har, av förklarliga skäl, lämnats summariska upplysningar om opera
tionen. Patienterna törs själva inte "väcka den björn som sover" och nöjer 
sig med den information de får så länge de är kvar på sjukhuset. Som en 
tydlig brist under avdelningsvistelsen framkommer avsaknaden av möjlighe
ten till samtal med någon som har tid att lyssna. Däremot får avdelnings
personalen beröm för den fysiska omvårdnaden och det finns en stor för
ståelse för deras stressiga arbetssituation. Klyves och ökstad (1982) un
dersökte kommunikationen mellan cancerpatienter och sjukvårdspersonal på 
kirurg- och medicinklinik. De fann att de flesta patienterna tycktes vara 
nöjda med den kontakt de hade fått med personalen. En fjärdedel av patien
terna ansåg sig ha fått veta för lite under sjukhusvistelsen, och knappt 
hälften angav att de drog sig för att fråga om sjukdomens art. De flesta 
menade att läkarna borde ta initiativet till information. Personalen i sin 
tur ansåg att en del av patienterna gav intryck av att inte vilja veta nå
got. Klyves och ökstads undersökning rimmar väl med mina iakttagelser. 

Utskrivningssamtalet är lika väsentligt som det vid inskrivningen. Den 
mest utbredda kritiken riktas mot den uteblivna läkarkontinuiteten och den 
går för övrigt som en röd tråd genom alla faser. Utskrivande läkare är of
tast en annan person än den som skrev in, och inte heller han känner pati
enten utan tar sin tillit till det som står i journalen. Övervägande de
len av patienterna har således ständigt tvingats möta nya läkare. Det be
tyder att patienten inte till exempel får möjlighet att fortsätta det sam-
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tal som påbörjades vid inskrivningen. Vare sig patienten eller läkaren ges 
tillfälle till uppföljning. 

Ett område som är viktigt att uppmärksamma i cancervården är de adju-
vanta behandlingarna. Informationen om dessa har varit undermålig, likväl 
som upplysningar saknats om vem som haft det fortsatta behandlingsansva
ret. 

En påfallande skillnad i denna fas, jämfört med de föregående, är det 
"lugna själsliga tillståndet" som tycks vara vanligt förekommande under 
avdelningsvården. Det är dock inget stationärt tillstånd utan redan vid 
hemkomsten återuppstår den gnagande oron - finns cancern kvar? Därutöver 
tillkommer rädslan för strål- och cellgiftsbehandlingar och framförallt 
för dess bi verkningar. En ytterligare oroskälla är den kroppsliga föränd
ringen och funktionsförlust som operationen åsamkat. Sorgen över den för
ändrade självbilden gör sig påmind och kan ta en stor del av den psykiska 
energin. Det "lugna själsliga tillståndet" förvandlas till ett diffust o-
rosti1Istånd. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de stora bristerna i psykosocialt av
seende hänför sig till läkarkontinuitet och information vid in- och ut
skrivning. Det finns en risk för att psykiska problem aktualiseras efter 
operation. Det är djupt mänskliga områden som berörs i samband med opera
tiva ingrepp vid cancer, till exempel sexualitet, identitetsförlust och 
separation. 

Mot den ovissa framtiden 

Ett viktigt moment i dm ßjäAde. &cu>zn är återbesök för rutinkontroll. An
ledningen till dessa regelbundna besök kan huvudsakligen sökas i den in-
stabila bild som hör till cancersjukdomar och ambitionen att snabbt kunna 
upptäcka recidi v. Under hur lång tid dessa efterkontrol1er skall pågå är 
oförutsägbart. Det är också nu som patienten skall försöka forma sitt "nya" 
vardagsliv och livsmönster. 

Under den första tiden hemma besvärades patienterna, i sitt psykiskt 
sårbara tillstånd, även av fysisk smärta som var ett resttillstånd efter 
operationen. Till det kommer för många vetskapen om en näraliggande strål
behandling, som de gruvat sig för och som senare också medfört både fysisk 
och psykisk smärta. "Sen började helvetet", minns en kvinna efter avslutad 
strålbehandling. Patienterna har under denna behandling dessutom tvingats 
vistas på annan ort, vilket upplevts som negativt. Utomlänsvården beror på 
cancervårdens organisation eftersom ett regionsjukhus ansvarar för strål
behandling av patienter från Östersunds sjukhus. 

Rutinkontrollerna, i kombination med den allmänna uppfattningen om can
cersjukdomars benägenhet att vara föränderli ga, har förmodligen en stor 
del i den förekommande konflikten mellan att vara sjuk eller frisk. Pati
enten kan till exempel vid utskrivningssamtalet ha uppfattat sig som frisk-
förklarad, men ändå senare fått en kallelse för strålbehandling och genast 
då misstänkt det värsta. Det är därför synnerligen viktigt att tala med 
patienterna om de adjuvanta behandlingar som är planerade, syftet med des
sa och risken för bi verkningar. Redan "regelbundna kontroller" väcker frå
gan "är jag frisk eller sjuk"? Trots den stegrade psykiska anspänningen 
som rutinkontrollerna innebär, ser patienterna positivt på dem, eftersom 
dessa innebär en trygghet - framförallt i avseendet upptäckt av recidiv. 
I föregående fas redogjordes för orostillståndet som infann sig ganska 
snart vid hemkomsten efter operation. Den dominerades av övergivenhets-
känslor och diffus ångest - den ångest som har en benägenhet att dröja sig 
kvar. 

Jag har funnit att den patientgrupp som beskrev den starkaste psykiska 
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reaktionen vid diagnosbeskedet också är den som ger uttryck för den störs
ta oron inför återbesöken. Däremot är recidivrädslan det i allt överskug
gande orosmolnet för så gott som samtliga patienter, oavsett reaktionen 
vid diagnosbeskedet. 

Mot rutinkontrollerna riktas i första hand missnöje med den uteblivna 
läkarkontinuiteten. Det tillhör ovanligheterna att någon träffat en och 
samma läkare vid dessa besök, oavsett att många hunnit göra otaliga. Den 
korta tid som är reserverad för varje besök är föremål för missnöje, lik
som det finns tvivel på att läkaren, på grund av snålt tilltagen tid, hin
ner göra en noggrann somatisk undersökning. Det finns ett allmänt före
kommande behov av att få tala om sjukdomen, och min slutsats blir att in
formationen vid rutinbesöken inte varit annat än summarisk och i den de
len starkt medicinskt betonad. Dialogen har uteblivit och de psykosocia-
la aspekterna har ej beaktats och det har således heller inte varit möj
ligt att bygga upp den relation, som jag anser är oåterkallei igen nödvän
dig vid cancersjukdomar - framförallt i psykologiskt avseende. Den långa 
uppföljningen motiverar mer än något annat att cancersjuka får kontinui
tet i vården och frånvaron av den är ett effektivt sätt att utesluta "det 
förtroliga samtalet". Inom den somatiska sjukvården förekommer en vanföre
ställning som går ut på att inte väcka "ont blod", det vill säga att in
te i ord aktualisera det som "tros" vara svårt för patienten. Självklart 
har insjuknandet i cancer medfört svårigheter, fysiska såväl som psykiska 
och oavsett om cancern är borta eller inkapslad har den ändå mycket ofta 
lämnat tydliga märken efter sig. Traumat i samband med en cancersjukdom 
är ofta sammansatt. Det är inte tillräckligt att ge en vård som är base
rad på ett naturvetenskapligt förhållningssätt och en enbart medicinsk be
handling. 

Ursprungstraumat ger ofta upphov till flera "kristillstånd". Jag vill 
förtydliga mina tankar med följande exempel. Låt oss fastställa att trau
mat uppkommer i anslutning till cancerbeskedet (bröst, prostata, stomi 
etc) och kalla krisen som uppstår för traumatisk. Cancern behandlas genom 
ett operativt ingrepp, som innebär en "förlust" och/eller en separation 
samt funktionsförlust med åtföljande förändrad självbild och identitet. 
Vi föreställer oss vidare att detta dessutom sker vid en "känslig" tid
punkt i livet till exempel klimakteriet, som är en tidpunkt då många för
ändringar sker (barn flyttar, föräldrar dör etc). Möjligheten finns att 
det även uppkommer en så kallad utvecklingskris. Samtidigt med dessa kri
ser finns hotet om en för tidig död och således även en kris i existenti
ell mening. Jag menar att denna sammansatthet är en vanlig företeelse i 
samband med cancersjukdomar. 

Sorg förknippas ofta med dödsfall (andras död). I samband med cancer
sjukdomen finns också en tydlig sorg inrymmande både de "förluster" som 
den ger upphov till, men också den i tankevärlden förekommande rädslan för 
den egna döden. Alla kriser innehåller sorg, besvikelse och aggressioner 
men sorgen över sin egen död är förmodligen den smärtsammaste sorgepro
cessen, därför att den sorgen är den mest universella. I extremt "bästa 
fall" sker en försoning med tanken på sin egen död. Cancersjuka skulle 
troligtvis psykiskt må betydligt bättre om de på ett mycket tidigt sta
dium, med professionell hjälp, fick möjlighet att samtala om och bearbeta 
de problem som cancersjukdomen gett. 

Lichter (1987) anför i sin beskrivning av "follow-up" att cancerns be
teende är mycket varierande och att nya situationer dyker upp från tid 
till annan - ofta utan förvarning. Han betonar även patienternas föränder
lighet och att deras attityd vid ett återbesök kan vara en annan vid nästa. 
Enligt Lichter varierar på samma sätt patienternas informations- och kom
munikationsbehov. Ena gången kan det för patienten vara angeläget att få 
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tala om diagnos och prognos, medan denne nästa gång vill samtala om nya 
eller återuppväckta emotionella problem. Han menar, att behandlarens kva
litet därför måste utmärkas av känslighet inför förändrade omständigheter 
och reaktioner, och att kommunikationen med cancerpatienter kräver åter-
upprepning. Lichters "recept" förutsätter både kontinuitet och psykologi
ska kunskaper. 

I den &jäAde. lcu>dn - som är svår att se ett slut på - pågår patienter
nas försök, bland annat genom sökande efter nya levnads- och livsformer, 
att integrera cancersjukdomen. Detta skede, som präglas av ovisshet, do
mineras under vissa perioder av psykisk anspänning och ett stort behov av 
att få tala om oron och rädslan för spridningen. Det enda adekvata hjälp
medlet är att få samtala om det som känns svårt. Människor har olika per
sonliga förutsättningar för "coping" i Weismans bemärkelse. Det i sin tur 
beror på allas vår unika livsutvecklingskedja, som börjar i fosterlivet 
och slutar med ålderdomen eller när döden, ibland för tidigt, sätter 
stopp för utvecklingen. 

Om jag bortser ifrån kritiken som gäller avsaknaden av läkarkontinuitet 
utmärks denna fas av patienternas behov att få samtala om sin sjukdom. Min 
tolkning är att skal 1 kontroll besöken fylla en funktion måste de psykosocia-
la aspekterna få en framträdande roll. 

Förslag på ny organisation för cancervård vid kirurgiska kliniken 

Befintliga resurser ger inte utrymme för ett optimalt psykosocialt omhän
dertagande av patienter med cancersjukdomar. Problemen i samband med en 
cancersjukdom innefattar medicinska/somatiska, existentiella och psyko-
sociala komponenter. Det är svårt att förutspå vilken av dessa faktorer 
som kommer att dominera mest. Det är dock ofrånkomligt att de existentiel
la frågeställningarna och den psykiska smärtan periodvis kommer att domi
nera. 

J Einhorn (1988) tar i den tidigare nämnda artikeln upp den framtida 
cancervården i Sverige och förutspår att den i hög grad kommer att avgöras 
av utvecklingen inom kirurgin. Många cancerpatienter vårdas vid kirurgkli
niker och ofta är det just kirurgerna som är huvudansvariga för cancervår
den. Han förutspår att utvecklingen kommer att medföra en ytterligare steg
ring av cancerpatienter vid dessa kliniker. 

En av förutsättningarna för ett bättre omhändertagande är inrättandet av 
en speciell enhet för onkologisk vård. En sådan avdelning förutsätter själv
fallet en läkare med specialiteten cancervård (onkolog). En angelägen och 
ofrånkomlig åtgärd är att cancervården exklusivt tillförs permanenta para
medicinska yrkesgrupper, som organisatoriskt skall knytas till och tillhö
ra den onkologiska enheten. De yrkesgrupper som är viktiga för att cancer
sjuka skall få ett helhetsomhändertagande är psykolog, kurator, sjukgym
nast och dietist. Det är dessa som på sjukvårdsspråk benämns paramedicin 
- som betyder "på sidan om". För ett väl fungerande psykosocialt omhänder
tagande av cancersjuka måste dessa yrkesgrupper ställas "mitt i vården". 
I ett onkologiskt team ingår självfallet den naturliga personal stryka som 
redan finns på en vårdavdelning. 

Det onkologiska arbetet ställer speciella krav på dess utövare. Det 
räcker inte med enbart teoretiska kunskaper, även om de är viktiga, utan 
det behövs även ett stort mått av lämplighet och intresse för att orka ut
sätta sig för andras utsatthet. Lopez och Meyer (1985) har gjort en under
sökning om hur läkarna påverkas av sitt arbete med cancersjuka. Enkäten 
utsändes till 468 läkare, varav endast 146 (31 %) besvarade enkäten. Åt
skilliga svaranden betraktade inte cancer som mer påfrestande än andra 
aspekter av medicinsk vård, dock fanns ett visst obehag och en respekt för 
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cancervården. En huvudaspekt i den handlar om död och författarna menar 
att valet av medicin som yrke inte är en slump utan handlar om en omedve
ten rädsla för döden - förvärvad under barndomen. Sålunda kan läkare för
neka denna rädsla i verkligheten under illusionen av att vara vetenskaps
män. 50 % av de svarande erkände sina känslor av misslyckande när en pa
tient dog för dem, även om de hade haft realistiska förväntningar. Detta 
illustrerar konflikten mellan läkarens konfrontation med döden hos sin 
patient och hans funderingar kring sin egen död. I medicinens natur ligger 
att läkarna är stressade i sina arbeten - omhändertagandet av cancerpati
enter är mycket påfrestande. Författarna menar att det är viktigt att för
stå det psykologiska obehaget som delas av de flesta läkare, och att des
sa ges möjlighet att diskutera olika sätt att anpassa sig till detta. 

Teamarbetet ställer extra krav på generositet och är ett givande och 
tagande av såväl kunskaper som erfarenhet - men innebär även möjlighet 
till stöd. Regelbunden handledning till samtliga personal kategorier är en 
grundförutsättning för både team- och patientarbetet. En och kanske den 
största fördelen med team i cancervården är att patienterna i mycket hög 
utsträckning kommer att få personalkontinuitet men också att behovet av 
psykosocialt stöd lättare kan tillgodoses. Min studie visar att det inte 
har varit möjligt för patienterna att ens komma i närheten av dessa er
bjudanden, som givetvis kommer att innebära en vidgning av möjliga med
arbetare i cancervården. Det behöver inte nödvändigtvis vara en läkare 
som patienterna alltid måste tala med. I vissa stadier i sjukdomsproces
sen är patientens största önskan att få tala om sig själv och sjukdomen 
och det viktiga är att någon lyssnar - det psykosociala stödet är det pri
mära. 

I Soci al styrel sens "Råd och anvisningar" (1974) om "planering av onko-
logisk sjukvård" sägs: "Efterkontrollen innebär också att kliniken tar på 
sig ett ansvar för patientens omhändertagande under det fortsatta förlop
pet. Cirka 60 - 70 % av alla patienter befinner sig redan från början, 
eller kommer senare i ett skede, som kan betecknas som kronisk cancersjuk
dom. Många av dessa kan leva i ett gott tillstånd under lång tid och det 
somatiska och psykologiska omhändertagandet av dessa patienter utgör en 
större del av cancersjukvården än den primära terapin." (s. 13). 

De olika teammedlemmarna vid en onkologisk enhet kan även hålla kontakt 
och tillåta patienterna att göra det utanför de inplanerade återbesöken. 
Patienterna vet vart och till vem de kan vända sig under orosperioderna, 
men de kan även vända sig till enheten för att få svar på mindre allvarli
ga frågestälIningar. 

En onkologisk enhet erbjuder cancersjuka ett omhändertagande som base
ras på vid kunskap, innefattande natur-, samhälls- och beteendevetenskap. 
Således kan psykologiska, sociala och medicinska aspekter införlivas i 
cancervården på ett naturligt sätt. Det är vanligt att cancersjukdomar 
förknippas med dödshot och det är därför naturligt att dessa också ger upp
hov till existentiella frågestälIningar. På en avdelning som vårdar cancer
sjuka måste det därför finnas en öppenhet för samtal om livet och döden. 

En viktig del i patientomhändertagandet är de anhörigas deltagande i 
vården men även information och stöd till dem. Anhöriga kan på ett helt an
nat sätt än tidigare erbjudas samtal, både enskilda sådana men även till
sammans med patienten. Jag är synnerligen övertygad om att anhörigas räds
la och oro betydligt skulle dämpas om de fick denna möjlighet. Den otryg
ga tillvaro som det innebär att en familjemedlem är sjuk i cancer, skulle 
omvandlas till en i varje fall tryggare situation i otryggheten. 

Det som bland annat hör till det existentiella - döden och döendets pro
blematik - skulle med ovan skisserade förslag få en helt annan utformning 
och bas att stå på. Om patienten och anhöriga redan har etablerat en rela
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tion blir de inte som idag okända för personalen. Det är ju inte så säl
lan som det uppstår någon slags desperation då patienten närmar sig den 
stund som innebär slutet på livet. Det är få som vågar möta den ångest
fyllda patienten på den nivå som mötet borde ske på. Rollen som åskådare 
till utvandringen från jorden smärtar och blottar vår egen ångest och 
hjälplöshet. Det är dock fullt möjligt att bearbeta sin egen ångest och 
genom det kunna bli ett stort stöd för den döende och dennes anhöriga. 
Teamarbete och handledning ger goda förutsättningar även för en bra ter
minalvård, vilket beskrivits av Lorna Feigenberg (1977).. Författaren redo
visar en metod för omhändertagande av patienter i terminal stadi et. 

Den fysiska miljön på en onkologisk enhet måste nödvändigtvis få en an
nan utformning och interiör än en vanlig vårdavdelning. Vårdsalarna bör 
ges en annan dimensionering med större tillgång, än för närvarande, till 
en- och tvåbäddsrum. Det skall finnas möjlighet för anhöriga att i obe
gränsad omfattning vistas på avdelningen. Speciella rum för cytostatika-
behandling är likaså nödvändigt. 

Erfarenheter och kunskaper, som förvärvas genom inrättandet av en spe
ciell enhet för vård av cancersjuka och teamarbete, kan föras vidare ge
nom utbildning och forskning. En synnerligen angelägen uppgift är forsk
ning om psykosociala faktorers betydelse för den enskilde patientens re
habilitering och möjlighet att leva ett så fullgott liv som möjligt. Det 
är troligt att det begränsade forskningsintresset som hör till känsloom
rådet omkring cancersjukdomar till övervägande del beror på ämnets ångest-
skapande karaktär. 

Det ligger i sakens natur att jag inte kan göra något detaljerat vård
program för den modell jag förespråkar. Däremot ger innehållet i avhand
lingen en grund för utformandet av ett vårdprogram och ett förändrat in
nehåll i vården av de cancersjuka. 

Psykosocialt behandlingsarbete i cancervården 

Genom de patienter som deltagit i studien har vi fått hjälp att närma oss 
de frågor som vi annars inom sjukvården gärna tar avstånd ifrån - frågorna 
om livet och döden. För de flesta är ett besked om att ha cancer ett dråp
slag. Med det följer ett stort behov av att få förmedla sina upplevelser 
och att lätta den inre bördan genom att få samtala om sjukdomen. Jag kan 
med några få nyckelord tydliggöra de mest framträdande behoven i det psyko
sociala omhändertagandet som de upplevts och formulerats av patienterna: 
Samtalet/dialogen, krisbearbetning, relation och stöd. 

Det framkommer också alldeles tydligt att den medicinska behandlingen 
och förhållningssättet i samband med den inte är ens tillnärmelsevis till
räcklig i vården av cancersjuka. Detta kräver en förändring och ett tänk
ande om och hur cancervården fortsättningsvis skall utformas. Jag tror näm
ligen inte att det finns ett klart definierat mål eller ett gemensamt för
hållningssätt för den verksamheten. Vad jag också menar är att cancervår
den är något mycket mer än enbart akut sjukvård. 

För närvarande kompletteras den medicinska behandlingen huvudsakligast 
med "common sense" och honnörsordet inom den somatiska sjukvården är med
mänsklighet. Det är alltid bra med medmänsklighet men i vården av cancer
sjuka räcker "medmänniskan" endast till en liten bit på vägen. Det behövs 
något mer och jag anser att human- och beteendevetenskap är de professio
ner som måste tillföras denna speciella del av den somatiska sjukvårdande 
verksamheten. 

Den fasindelning som jag gjort visar tydliga psykosocialt svåra perioder 
i sjukdomsprocessen, alltifrån dess begynnelse till en i framtiden oöver
skådlig tidpunkt. Vi kan se den psykiska krisens vågrörelser med dess sam-
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mansatthet och den återkommande oron som väcks av den existentiella ånges
ten som aktualiserar hot om separation och människans - ofta smärtsamma -
möte med sig själv. 

Om jag försöker formulera mina tankar i ord - äveri om tankar har en 
tendens att aldrig bli riktigt rätta ord, kan jag se olika tänkbara sätt 
på vilka vi kan underlätta de psykosociala problem, som uppkommer i sam
band med en cancersjukdom. De vanligaste och mest kända samtalsbehandlings-
formerna är psykoterapi och psykosocialt behandlingsarbete och frågan är 
vilken av dessa båda som bäst gagnar cancervården. 

Som jag tidigare nämnt har "common sense" varit det vanliga sättet på 
vilket den somatiska sjukvården försökt avhjälpa psykosociala och själs
liga problem. Effekterna av det framkommer faktiskt i min studie och be
kräftar att "common-sense" absolut inte är att betrakta som en behandlings
insats utan skall ses som en första hjälp och en insikt om att fortsatta 
psykosociala behandlingsåtgärder är indikerade. 

För att tydliggöra hur jag kommit fram till mitt ställningstagande om 
det psykosociala behandlingsarbetets fördelar i vården av cancersjuka 
krävs även en kortfattad introduktion av psykoterapi. 

Psykoterapi uppställer strikt tekniska förutsättningar för behandling. 
Den är disciplinerad med krav på kontrakt vars innehåll reglerar till 
exempel tid och rum och det är bland annat dessa faktorer som begränsar 
psykoterapins användbarhet i cancervården. En "magisk" veckoträff (styrd 
och fastställd tid) är ej eller sällan förenlig med en cancersjuks behov. 
De existentiella frågestälIningarna är närvarande i arbetet med cancer
sjuka och de ger ingen plats för tolkning, medan tolkningen fyller en vik
tig funktion i psykoterapeutiskt arbete. Psykoterapins förutsättning är 
också att personen "lämpar" sig för sådan behandling medan det i vård av 
cancersjuka inte kan få förekomma sådan bedömning. Val av terapiform stöd-
eller insiktsterapi sker utifrån exempelvis typ av problem, personlighet 
och patientens motivation. Kortfattat innebär stödterapi att den skall 
mildra och minska patientens ångest genom en förstärkning av försvaren, 
lindra symptom och ej lösa omedvetna konflikter. Insiktsterapins syfte 
är att åstadkomma en "högre personlighetsutveckling" genom att göra för 
patienten omedvetna konflikter medvetna. Ett medel för detta är att tolka 
patientens motstånd och försvar med risk för stegrad ångest, något som är 
en direkt kontraindikation i arbetet med cancersjuka. Den existentiella 
ångesten som följer med en cancersjukdom leder på grund av sin karaktär 
ofta till en personlighetsmognad. Psykoterapins stödterapi har många gemen
samma nämnare med kri sterapeutiskt arbete men på grund av de strikta reg
lerna är den inte tillämpbar i cancervården. Psykoterapins tradition är 
heller inte att arbeta med människor som har svåra somatiska sjukdomar. Av 
nämnda skäl ser jag inte psykoterapins arbetssätt som fruktbart - annat 
än högst marginellt. Däremot är terapeutens psykoterapeutiska kunskaper 
mycket värdefulla och till gagn för både personal och patienter. 

Den mest adekvata behandlingsformen i cancervården är det psykosociala 
behandlingsarbetet, som i första hand skall präglas av tillgänglighet, 
flexibilitet och beredskap att möta den ofta förekommande ovissheten. I 
mötet med en ångestfylld cancersjuk är den värdefullaste förmågan den 
"mottagande". Det som är viktigt att ha i åtanke är att behandlingen ini
tieras på grund av ett kristillstånd och upphovet till det är cancersjuk
domen. Den stora förtjänsten med psykosocialt behandlingsarbete i cancer
vården är att den är mer tillåtande än psykoterapin. Däremot kan jag inte 
se att psykosocialt behandlingsarbete och psykodynamisk psykoterapi base
rar sina respektive verksamheter på olika teorier. Min uppfattning stöds 
av B. Börjeson (1985) : "Det som alltså i första hand skiljer dessa for
mer av praktik är att de utgör olika tillämpningar, men de har samma teo
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retiska referensram. Det finns inte en psykologisk kunskap som är giltig 
för det psykoterapeutiska jobbet och ett annat slags psykologi som utnytt-
nas när man genomför psykosociala arbetsuppgifter." (s. 6). 

Jag är övertygad om att det för att utföra ett kvalificerat psyko-
socialt behandlingsarbete i cancervården dessutom krävs kunskaper hämtade 
från existentialismen. Ur den har framsprungit en "speciell" psykologi 
men också en behandlingsstrategi som i sig inte på något sätt avsäger sig 
innehållet i den psykodynamiska teorin utan gör vissa reservationer och 
avgränsningar mot den. Rollo May (1986) som är praktiker, det vill säga 
psykoanalytisk psykoterapeut, är den som försöker föra den existentiella 
psykologins idéer vidare. Han liksom Kierkegaard har egen erfarenhet av 
svår ångest i samband med livshotande somatisk sjukdom. Dock handlade det 
inte bara om Mays egen ångest, utan han fick också nära ta del i medpa-
tienternas kamp mellan liv och död. Till det teoretiska och tekniska kun
nande, som han redan hade, tillkom en djup insikt om hur det är att kämpa 
för livet eller att ge upp. Han själv valde det förstnämnda och tog med 
den djupa dimensionen i sitt kliniska arbete. May riktar kritik mot den 
tekniska utvecklingen, som han ser som vår kulturs storhet men också som 
vår fara, och menar att vi tränger "bort upplevelsen av varat, den onto-
logiska känslan." (s. 14). Dock är inte hans syfte att förkasta Freuds 
tekniska upptäckter men väl att i den praktiska verksamheten förstå män
niskan på ett mer flexibelt sätt än enbart utifrån driftsteorin. 

Under arbetets gång har jag lagt ner tankemöda på att försöka finna en 
öppning, som skulle kunna vara konstruktiv i arbetet med cancersjuka, 
eftersom all tillgänglig teori tagit sin utgångspunkt i psykiska störning
ar. En cancersjuks behov av psykologisk hjälp startar ju inte med en 
psykisk sjukdom, utan ursprunget till ångesten är en svår somatisk sjuk
dom. Enligt existentialismen är ångesten det smärtsamma hotet mot att mista 
varat och kan betecknas som "vardagsmat" i samband med besked om cancer
sjukdom. Jag har inte ens hos May kunnat finna någon handfast hänvisning 
till hur vi skulle kunna samtala med människor som har livshotande sjuk
dom. Trots sin egen svåra sjukdom använder han psykiska sjukdomar som 
kliché. Oavsett det finner jag hans tankegångar applicerbara i den psyko
sociala cancervården. 

Ludvig Binswanger (1958) är en av upphovsmännen till den existential-
analytiska "rörelsen". Den uppstod spontant i olika delar av Europa och 
bestod av personer som redan var förankrade i Freuds och Jungs läror. 
Som jag förstått det var upphovet till "rörelsen" en reaktion mot den be
gränsning de kände i Freuds och Jungs teorier. Existential analytikerna 
förkastade visserligen inte vare sig teorin eller tekniken men ansåg den 
inte tillfyllest och sökte därför nya vägar. De fann komplementet i 
existentialismen, vars teori till exempel inte förklarade det mesta med 
det omedvetna och där livshistorien är viktig som förståelsegrund och in
te i första hand som en förklaringsmodell. May citerar en av föregångarna 
Erwin Straus som anför att "patientens omedvetna tankar mycket ofta är 
terapeutens medvetna teorier", (s. 39) och själv definierar han det omed
vetna som "de möjligheter till insikt och upplevelse som individen inte 
kan eller inte vill förverkli ga". (s. 17). Bortträngningen handlar om en 
strid mellan varat och icke varat. Resultatet av striden är varje individs 
eget ansvar som inte kan övertas av några terapeuter. Existenti al psykolo
gin använder sig av begreppen varat och icke varat. Enligt May är det des
sa begrepp som förvirrar psykoterapeuter i allmänhet men han menar att de 
är totalt nödvändiga för förståelsen av psykologiska mekanismer. Bortträng
ningen, säger han, kan endast förstås "på den djupare nivå där meningen 
med människans möjligheter finns att söka. Då måste 'varat' definieras 
som individens 'mönster av möjligheter'. Dessa möjligheter är delvis ge
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mensamma för alla människor, men bildar hos varje enskild individ ett 
unikt mönster." (s. 16-17). 

Min personliga uppfattning är att vi har svårt för att införliva icke 
varat (döden) i livet, och om vi själva, som behandlare, inte kan det så 
"borttränger" vi den aspekten i behandlingen. Jag har mött fenomenet vid 
flera tillfällen då patienten klart har uttalat: "Jag känner att jag skall 
dö" och jag har bemött det med "är det så du känner det", och samtalet 
har fortsatt på samma tema. Jag förnekar inte känslan, eftersom den känns 
äkta och således har mitt bejakande medfört att patienten vågar fortsätta 
tala om det som är angeläget - den förestående döden. Hon har då fått stöd 
att ta tillvara de livsmöjligheter som återstår - trots ibland en kort tid. 
Ett centralt begrepp i psykoterapeutiskt arbete är överföringen som enligt 
May urvattnas om den inte bygger på en äkta relation och ett jämlikt möte 
på en "Jag" och "Du" nivå. Som vi sett har det varit just relationen som 
saknats i vårdarbetet, trots att den är synnerligen viktig i cancersjuk
vården. May betonar att han i sitt behandlingsarbete markerar upplevelsens 
och erfarenhetens betydelse samt varje individs val och engagemang. För 
min personliga del stämmer detta mycket väl med min avhandling, och det 
värde jag ger varje enskild patients upplevelse och erfarenhet av sin 
cancersjukdom. Jag menar, att det inte är någon annan än de själva som vet 
vad de har upplevt och hur de känt. 

Tillgänglighet är synnerligen centralt i arbetet med cancersjuka, efter
som deras behov av stöd varierar med den processartade gången i sjukdomen. 
Vissa perioder behövs inte det professionella stödet alls, medan det under 
andra fluktuerar från glesa till mycket täta kontakter, vilket styrs av 
patientens behov. En rekommendation är att behandlaren tar på sig rollen 
som övergångsobjekt i Winnicotts anda. Den öppenhet som skall prägla det 
psykosociala behandlingsarbetet tillåter även att anhöriga ges stöd, vilket 
är mycket väsentligt, eftersom deras oro ibland är lika stark som patien
tens. Det är inte möjligt att uppställa några rigida tekniker i arbetet 
med en cancersjuk, och till exempel kan behandlaren inte räkna med att 
patienten alltid kan komma till ett bestämt behandlingsrum på en bestämd 
tid. 

Min ambition har varit att hitta en kliniskt användbar "samtalsmodell" 
i arbetet med cancersjuka. Jag finner att det psykosociala behandlingsar
betet närmast överensstämmer med det behov av stödkontakt som många cancer
sjuka har. Jag har trots det betänkligheter mot att renodlat förespråka 
vare sig psykosocialt behandlingsarbete eller psykoterapi. Min uppfattning 
är att det mer är metoderna än kunskapsinnehållet som skiljer de båda åt. 
Jag ser mitt ställningstagande närmast som en möjlig öppning mot att hitta 
en kontamination av de båda arbetssätten som resulterar i en metod att 
möta den ovisshet som även jag som behandlare ställs inför. 

Till det psykosociala behandlingsarbetet kan idéer hämtas från existen
tialismen och existentialpsykologin som tillför den framtida cancervården 
ett nytt syn- och förhållningssätt. Behållningen för min del är den ödmju
ka människosyn som förs fram, det totala mötet och relationen byggd på 
genuin mänsklighet och med agape som ledstjärna. Mötet som rymmer både 
glädje och ångest för såväl behandlare som patient, men där behandlaren 
måste anpassa sig till den värld som patienten lever i. Nedtoningen av 
det "tekniska" och dämpningen av tolkningen i behandlingssituationen är 
konkreta och användbara bidrag till den psykosociala cancervården. Jag kan 
inte avsluta mitt arbete på ett mer "träffande" sätt än med följande citat 
från Rollo May, vilket väl överensstämmer med mina tankar om det "ideala" 
mötet med patienter som behöver cancervård. 
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"Det totala mötet, som kan vara vårt bästa medium då det galler att förstå 
patienten och också vårt effektivaste medel då det gäller att hjälpa honom 
att öppna sig för förändringens möjlighet, påminner mig om två musikinstru
ment och deras resonans. Om man knäpper på en fiolsträng, kommer samma sträng 
hos en annan fiol i rummer att genljuda av sig själv." (s. 21). 
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SUMMARY 

The study describes 52 cancer patients' experiences and feelings towards 
their illness and how they live with it. The main purpose of the study is 
to gather knowledge on cancer patients' need of psychosocial care and 
from this insight draw up a proposition for a clinical useful method for 
psychosocial care. 

What the reader becomes acquainted with here is taken from real life 
when the most profound of all life's crisis arises and must be lived 
through - namely that of the terrifying fear of critical illness and 
death - and in this sense my work becomes a form of what may be re
ferred to as "human science". 

The patients' reports contain experiences from how the health service 
receives people suffering from a crisis and, theoretically, the purpose 
of this thesis is to widen and "blow life into" the point of view re
garding a crisis. 

On the whole my assumption is that current treatment at the Department 
of General Surgery, Östersund Hospital, does not, other than marginally, 
take care of the psychological aspects, despite the fact that such prob
lems are very much present in cancer patients. The thesis was preceded by 
an inquiry entitled "Cancer Treatment and Care on a Surgical Ward. 
Medical and Psychological Care - 359 Patients' Points of View1! (Drugge G, 
1986). The inquiry, which was replied to by 188 cancer patients and 171 
patients in need of surgery due to other affections, contained this 
question: "We would like to meet with you personally for a talk, please 
state if you are interested". 

Among the 188 suffering from cancer who replied to the inquiry 106 were 
interested in meeting and talking. By drawing lots 52 patients were 
chosen, 24 men and 26 women. 

All of the patients have been nursed at the Department of General 
Surgery, Östersund Hospital, and had their cancer reported to the Central 
Cancer Register some time during the period March 1982 to April 1985. 
This means that the same length of time has passed from the time they re
ceived the information that they had cancer until their meeting with me, 
at the most three and a half years and at the shortest time six months. 
The occurring cancer forms are: Cancer of the breast, thyroid gland, 
stomach, bladder, prostate gland, kidney, rectum, large intestine and the 
ureter as well as malign melanoma. The mean age for the men is 67, for the 
women 54.5 and for the whole patient-group 60 years. The majority of the 
patients are married (37), two live together, six are widowed, four are 
divorced and three are unmarried. 

Theoretical leading motive. 

My theoretical frame of reference has a psychodynamic and existential 
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perspective. I consider both these theories' conception of anguish as 
necessary when dealing with cancer. I find existentialism a natural 
source of knowledge in the care of cancer patients, in as much as it 
involves a constant confrontation with life and death. 

The psychodynamic theory is indispensable for insight and knowledge 
on the psychological defence systems' construction which in turn must be 
understood when applied to crisis therapy. I consider time to be an im
portant factor in the process of a cancer, among other things regarding 
the course of a psychological crisis. Being told one has a cancer is not 
just a matter of "being told", but is indeed a part of -a long drawn out 
chain of events with good and bad news, phases of happenings and non-
happenings. A cancer diagnosis often pushes a person into the crisis of 
her life, a conception containing so much more than just a reaction to 
hearing that she has cancer. The knowledge that one has cancer sets the 
wheels rolling in a complex process of thoughts and emotions which ques
tion one's very existence and brings about doubts and fears regarding 
identity, remorse and compunction but also presents one with a sort of 
defence against the threat of what is to come. The generally established 
and well known crisis formulation is theoretically useful and is often 
carried out in practice regarding traumatical crisis conditions. The basic 
theory describes a chain of happenings with different phases of shock, reac
tion, adaption and a struggle to get one's bearings. In my opinion the sche
dule for crisis reaction is too static when dealing with those suffering 
from cancer, as a cancer patient in crisis undulates in accordance with the 
ups and downs of their cancer. Having cancer is not only a traumatic expe
rience, due to the illness itself, but an existential impression of risking 
loss of object or even identity. The possibility of treating the traumatic 
part of it all is prevented by the agitation, which always has a tendency to 
linger throughout the course of the illness and is mostly due to the risk of 
recurrence. 

Thoughts around the choice of method. 

The taped conversations constitute the most important source for this thesis 
which has its crucial point in the empirical part. My interest and my aim 
is to describe cancer patients' subjective experience of their illness and 
of the care and treatment received and so the natural consequence is that 
the study becomes qualitative and the knowledge acquired hermeneutical. In 
my opinion an ordinary inquiry restricts the possibility of comprehensive 
answers. The difference between these two methods is that the meetings and 
talks are given freely and are more open than formal inquiries which tend to 
be more reserved. 

Complete documentation of the talks was carried out with the help of a 
questionnaire. This was formulated so that a deeper penetration could be 
made into the areas which, according to the results of the questionnaire, 
were considered to be neglected. I wanted to know what state the patients 
had been in emotionally before and at the time of being told they had cancer 
and what they thought about their hospitalization, surgery - in fact their 
general impression of the treatment and care received. Furthermore I wanted 
to know how their lives were affected and how they coped compared to the 
time before they knew that they had cancer. The talks on the one hand were 
steered by the questions, on the other hand they were of a free and open 
nature. I contrived to find a balance between my purpose and at the same time 
let the patients control the talks. The few questions I felt I had to ask 
were woven into the conversation as naturally as possible. The following 
questions were asked regarding their diagnosis: 
"Can you explain how you felt when you were told which illness you had?" 
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"Do you remember your very first thought and reaction as soon as you were 
told?" 
"Did you receive help in dealing with these thoughts and emotional ex
periences after being told?" 
The first question was applied early in the talks and seemed to release 
a tremendous need to talk about the illness. After that I didn't need to 
ask many special questions as the patients spontaneously wanted to air 
their views regarding the whole process of their illness. I seem to have 
received an enormous amount of imformati on without being particularly 
active. 

When planning my research I decided that the time of receiving the 
diagnosis was the starting point of a course of events resulting in 
psychological crisis. After only a few talks with the patients I found 
that I had to review my way of thinking. This was due to the fact that 
many patients pointed out another critical moment in time, namely that 
unforgettable moment when they themselves made the discovery. I did not 
actually name the illness and each patient was left to relate what ill
ness they were suffering from. Three patients did not mention the word 
cancer while three denied having cancer. 

The process of a cancer. 

To distinguish and give as clear a picture as possible on "what it's like 
to get a cancer and live with it", different phases have been drawn up 
showing the process of a cancer. This shows how the illness tends to draw 
out in time, especially psychologically. I have therefore worked with and 
put together material based on the realistic process of a cancer, a pro
cess where the most distinctive feature is uncertainty. 

Tkd pkcue, reflects the time of personal suspicions and the 
patient's encounter with the medical world. Those patients (20) who made 
"the sudden discovery" of a lump, bleeding etc, and those who have suffered 
a relapse (4), are those who most often land in a state of psychological 
shock leading to a crisis which proves difficult to overcome. This is 
usually on account of the fact that they themselves had suspected cancer. 
The actual psychological reaction of a crisis (shock, chaos) has already 
taken place, before the traumatic experience of hearing a cancer diagnosis. 
For these patients every day of waiting to come to their general practi
tioner has seemed like an eternity and the resulting measure taken has 
been described as "So then I received a letter of remittence and although 
I didn't know what it was I had my suspicions. It was worst of all at the 
doctors' at home." 

The time from having their own suspicions until receiving the diagnosis 
is quite often filled with psychological stress, sometimes even the worst 
time of all. During this period of time the patient is completely alone 
and should have someone to turn to and confide in, the need for thera
peutical talks here being great. If the patient, even before their consul
tation with their general practitioner, suspects cancer then a letter of 
remittence or admission-note for examination by a specialist merely confirms 
this, even if the doctor has not verbally confirmed this. Until the patient 
eventually is seen by the specialist the time between is described as 
being filled with anxiety, attacks of depression and loss of sleep. 

What is at fault regarding the psychosocial aspect is the lack of com
munication between the patient and the general practitioner, who at this 
point has not taken into consideration the psychological suffering the 
patient has been caused. When however this has been noticed the cure has 
been handed out in the form of psychopharmaca. In my opinion general 
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practitioners fail to observe the first psychological trauma and therefore 
the first phase in the cancer's process is an unknown intervall in time 
for the health service in general. During these two periods of waiting 
the patient is left in a vacuum and has no definite relationship in the 
health service. The delay is one of the many aspects which shows how 
very important and essential the time factor is in connection with cancer. 
It is irrelevant if it is the patient herself or the health service to 
blame for the delay before adequate measures are taken - most important is 
the length of time which relapses. 

The patients willingly spend a great deal of time speculating on 
when their illness first broke out. This is tremendously important to 
them and they question themselves on when and why the illness struck just 
them. A growing doubt that they may have neglected their way of living 
in some way arises and they wonder how. Some of the patients are adamant 
that they sought help as soon as they discovered concrete evidence that 
they were ill while others waited, hoping that the physical and psycho
logical signs that something was wrong would disappear. Quite often they 
tried to fool themselves with the explanation that the symptoms were tem
porary and would disappear. Ten of the patients admitted to having waited 
over a year before seeking help. Seven of these had tangible symptoms 
while three had diffuse troubles like tiredness, feebleness and a general 
feeling of downheartedness. The diagnoses are breast cancer (4), cancer 
of the large intestine (4), cancer of the prostate gland (1) and kidney 
cancer (1). Fourteen of the patients admit to having waited between 6 
and 12 months before consulting a doctor. 

Three of the patients are of the opinion that the health service 
caused over a years' delay, these three had the diagnosis cancer of the 
large intestine, bladder and prostate gland, respectively, while fourteen 
waited from one to six months before measures were taken. 

Tkd Azcond phcuz in a cancer begins with the examination by a specia
list. Having lived through a time of dread and doubt the patient is not in 
the best of psychological conditions when confronted with the specialist. 
The examinations which then take place vary but have one thing in common, 
this being the fact that the result can very rarely be given right away 
and this leads to another period of disturbed waiting for the patient 
before the final conclusion is reached. 

It has not been possible to trace a unitary method in how the patients 
received their diagnosis. Different manners were used and are divided as 
follows: With the doctor in private (27), by telephone (16), at a round (5) 
and by correspondence (4). The patients are deeply scarred by the news 
they received and one thing is very clear, nothing is ever the same again, 
no matter if one is cured or lives in constant dread of new tumours. 
Depending upon the patients' reaction when hearing the diagnosis they were 
divided into three categories. Twenty-six of the patients described a 
strong psychological reaction where they felt deep shock and panic as well 
as a mortal fear of death. Eleven patients felt the psychological shock 
less deeply and even related that it was delayed. These patients had more 
or less suspected cancer themselves. Nine of the patients described their 
reaction to the news as "slight" and are therefore classified with mild 
psychological reaction. They have a tendency to transfer their anxiety to 
other somatic illnesses they may be suffering from. The remaining six 
patients are difficult to judge as they refuse to admit to themselves that 
they are suffering from a cancer. 

When we spoke about receiving the diagnosis a lot of the patients were 
clearly upset and showed their feelings strongly with tears and anguish. 
I can quite easily establish that the fatal moment they received their 
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cancer diagnosis was a turning point for the majority of them. All of 
a sudden, in a split second of time, life was suddenly threatened by 
death, death which none of us want to think about. Their narratives even 
contain a retroactive despair in such that they despair over what life has 
or has not meant. 

An important assumption for giving a diagnosis satisfactorily is that 
a personal meeting with the patient should always be well planned. It is 
also essential that the doctor has theoretical basic knowledge of crisis 
reactions and should be familiar with the defence mechanisms which come 
into force, both in the patient receiving "the verdict" as well as in him
self. The strain of being a witness to others'emotional exposure is enor
mous. This is part of a conversation: "Do you remember how you felt when the 
doctor asked you what you thought was wrong with you and you mentioned the 
words cancer of the breast? Do you remember?" 
"Yes, I seemed to disappear. I just disappeared for a moment. (A long 
silence followed). 
"Do you remember if you thought anything special?" 
"I thought he was very hard and cruel". 
"Cruel because he asked such a question". 
"Just for saying the word cancer. Despite the fact that I was adjusted to 
what it was, it was the actual verdict". And the same patient added: 
"What I mean is I have always thought like this. If a person is struck with 
cancer then that's that, there's no way out - sooner or later they go under". 

During my talks with the patients I found many shortcomings surrounding 
the actual giving of a diagnosis. A well planned allround manner of giving 
a diagnosis, following it up and giving the possibility of professional 
help to work through the crisis would actually contribute with valuable 
profits for the health service in as much as the patients would be better 
equipped to take part actively and knowingly in the treatment of their illness. 

T ht thiid consists of hospitalization at the time of surgery. 
This period, including the actual operation and treatment and care on the 
wards, diverges noticeably from the previous. Surgery has been the first 
treatment received for 49 of the 52 patients. The time preceding admission 
to hospital is characterized by feelings of despair and worry but even by 
a growing hope that surgery will remove the cancer. Negative feelings be
fore the operation have been fear of losing an organ or loss of function as 
well as doubts and fears around the actual operation. Normal hospital routine 
before admission includes a special talk with the admitting doctor. This 
doctor has been entirely unknown to the patient, resulting in, among other 
things, that the information received is not always in accordance with the 
information previously received. 
This talk allows neither time for discussion around emotions and feelings 
nor the problems surgery may give rise to, problems affecting identity and 
sexuality. 

In connection with admission to hospital a physcological calmer period 
was entered and this quite often, in many cases, lasted for the duration of 
hospitalization. This calm, spiritual state is due, in part at least, to 
the fact that the patient is relieved from self-responsibility. Then of 
course surgery is often a good assurance that the cancer disappears. As one 
patient so aptly put it: "As soon as I got rid of it I got a new lease of 
life". 
The general opinion of treatment on the wards is that regarding physical 
needs it is excellent. The criticism is directed towards the information 
and talks on admission and discharge from hospital as well as the fact 
that the surgeon did not always talk to the patient after the operation and 
explain things. My impression is that the patient, during hospitalization 
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did not get the opportunity to form a relationship or indeed receive any 
offer of psychological aid. When many different doctors are involved in 
the same case the risk for contradictory and duplicate information is 
great, which is examplified by the following statements: 
"When I was discharged from hospital after they took away the cancer the 
doctor was very young - there were two of them. One of them discharged me 
with the comment that the operation was quite unnecessary, in fact 
shouldn't have been done. Just that and then the actual discharging is 
clumsily carried out and any talks over-strained. It depends on the 
doctor entirely. After my first operation it was a woman doctor who ad
mitted and discharged me and that was the first time the same doctor did 
both". 

The problems concerning cancer in need of surgery are very much con
solidated and contain, apart from medical factors, a very high degree 
of psychological questions. One must have a very keen ear for the com-
plexi bili ty which is much more difficult and demands so much more time 
than "ladling out" information. It is not always possible to "give" the 
patient something, instead the sense of loss must be treated. I suspect 
even that most patients are wary of asking questions beyond which the 
doctor has already explained, for fear that their own suspicions and 
imaginings regarding the degree of difficulty are confirmed. This reflec
tion is important to keep in mind. Due to the fact that cancer conveys 
diversified psychosocial consequences it is imperative that the medical 
expert-knowledge is supplemented with a psychosocial expert-knowledge 
from the very beginning. 

One sphere we must draw attention to is the supporting treatment avai
lable. Information regarding this is indeed poor, just as information is 
missing as to whom is responsible for the further treatment of the patient. 

The "calm, spiritual state" is however not a stationary state, for 
almost as soon as the patient returns home the gnawing uncertainty and 
worry return - is the cancer still present? Over and above this the fear 
for radiation treatment and chemo-therapy, not to mention their side-
effects arises. Another source of worry and fear is the physical changes 
and loss of function an operation can bring about. Sadness over the chan
ged self-image one has of oneself takes over and requires a great deal of 
the patient's psychological energy. The "calm, spiritual state" is trans
formed into a diffuse state of agitation. One woman who had undergone an 
enterostomy gave her point of view on her feelings afterwards. We see 
here how her conception on how the operation was a success or not com
pares with that of the medical worlds': "Yes, they say that it was a 
success. But it's quite clear to me. I do not consider it a success when 
it was necessary to do an enterostomy". 

To conclude, the inadequacies regarding the psychosocial aspect may be 
put down to the lack of continuity as far as doctors are concerned, as well 
as to poor information around admission and dischargement. The risk that 
psychological problems arise after surgery is evident. It is a deeply 
humane sphere which is affected by surgery for cancer, for example sexua
lity. loss of identity and separation. 

Tkz louitk phcue. is characterized by the patient's constant thoughts of 
an uncertain future and the continually recurrent check-ups: "Two months 
after the operation one was completely at a loss, tired and miserable". 

The patient must now be able to shape a new pattern of day to day 
living and way of life in general. At the beginning of this phase many are 
undergoing supporting-treatment - most often radiation treatment. This, to
gether with an almost constant fear of recurrence contributes to a source 
of anxiety. 

The regular check-ups lead to a psychological strain during the pre
ceding weeks, to be relieved by an enormous relief - if all is well- until 
the time for the next check-up approaches. "What I worry about is that the 
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operation has only given temporary results and that the cancer will come 
back. The biggest worry is that it will spread - the fear of spreading". 

What most patients have against the routine check-ups is the lack of 
continuity amongst the doctors. That the patient is treated and later exa
mined by the same doctor is, alas, an exception to the rule. The patients 
are not statisfied with the actual consultations as these check-ups are 
much too hurried with time for neither talks nor adequate physical exa
mination. 
Paradoxally enough, none of the patients wanted to skip these routine check
ups, for despite everything they do give a feeling of security in the exis
tential uncertainty. Most of the patients have expressed a wish to be able 
to talk to someone about emotionally difficult feelings and the diffuse 
anxiety they feel. 

In this phase - and this is a phase which seems unending - the patients 
try to live with their illness, organizing their lives accordingly - but the 
conditions for this vary. The visions of the future the patients have vary 
tremendously, all from more or less unchanged or very limited plans and 
visions to not being able to see a future at all. "I ask myself if I dare 
to agree to do something in six months time, if I feel I can chance it then 
I'll promise. But I may not be here. That's what I think - I may not be 
here". 
There is always a risk of generalizing, especially when judging other peoples' 
experiences. But after saying this I must still point out that almost without 
exception all the patients taking part in this study have a clear reminder of 
their cancer - namely the constant fear of recurrence. Cancer is always bound 
with existential uncertainty. Statements like: "It's like walking on thin ice" 
or "I take each day as it comes" point out the feelings of uncertainty and the 
insight of how frail and brittle life is. 
A few of the patients seem to be untouched and take a distant view of their 
illness. They react with strongly contrasting emotions and/or play the whole 
thing down - "Cancer doesn't scare me". It is very difficult after just one talk 
to decide whether they actually have no fear of the illness or whether it's a 
defensive attitude or even a "coping-strategy" according to Weisman. 

After analyzing the talks my honest opinion is that a cancer is a total 
revolution of the whole personality. After a cancer has been diagnosed it takes 
complete control of all ones' thoughts and feelings for a very long time. 
That which previously has been taken completely for granted is no longer taken 
as a matter of course. 

Suggestions for a clinically useful method for psychosocial treatment when 
dealing with cancer. 

In my research report I formulated some basic assumptions. 
After analyzing the talks I am assured that psychosocial treatment must take 
a central place in the care of those suffering from cancer. 

I am able with just a few key-words to distinctly show the most obvious dé
ficiences in the care of the patients: Talks, crisis process, relationship 
and support. 

I can see three different methods for easing the psychosocial problems 
which arise in connection with a cancer - common sense, psychotherapy and 
psychosocial treatment. The most adequate type of treatment is in my opinion 
the psychosocial care, which on the one hand is marked by accessibility, 
flexibility and just being able to meet the occurring uncertainty. It is im
portant to remember that treatment is initiated by a state of crisis due to 
a cancer. 
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The greatest advantage of psychosocial treatment in cancer care is that 
it is more manageable than psychotherapy. However I can't see that psycho
social treatment and psychodynamic psychotherapy base their respective 
activities on different theories. Existential analysts, with their basics 
in the psychodynamic theory, are not interested in rigid techniques but 
have more understanding for the primary care of the patient when treat
ment is called for. 

The main task for the therapist is to help the patient understand her 
very existence, which is the conclusive argument of the therapy. 
Furthermore the total relationship and meetings are emphasized - these 
should be built on a basis of genuine humanity. 

These meetings are filled with both joy and anguish for the giver as 
well as for the receiver of treatment, and where the first named must 
learn to accept the world the latter lives in. A toning down of the tech
niques and a moderation of the interpretation of the treatment are tan
gible and useful contributions to the care of cancer patients from the 
existential psychology and therapy. 

My ambition has been to find a clinically useful "method for talks" 
when dealing with cancer patients. I have found that the psychosocial 
care and treatment must meet up to the needs of support-contact which 
many cancer patients have. I am also of the opinion that optimal medical 
and psychological care of cancer patients should be run by a special 
oncological team at a special unit - an oncological clinic. 
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ORDLISTA 

Ablatio 

Ablativ endokrin 
kirurgi 

Adaptiv 

Adjuvanta behand-
1ingar 

Agape 

Anamnes 

Areola 

Areola mammae 

AT 

AT-läkare 

Autopsi 

Axi11 a 

Beni gn 

Bi ops i 

Borderl i ne 

Carci nom 

Colon 

Coloskopi 

Colostomi 

CTI 

Cysta 

avlägsnande. 

avlägsnande invändig kirurgi. 

anpassningsbar. 

behandlingar som ges som komplement till huvud-
behandli ng 

kärlek, en skänkande kärlek som tillkommer Gud 
eller härrör från honom. 

den del av sjukdomshistorien som bygger på upplys
ningar från patienten själv och hans anhöriga om 
den nuvarande sjukdomen och tidigare sjukdomar, 
livsföring etc. 

litet fält. 

bröstvårtgården. 

allmän tjänstgöring. 

en läkare, som efter läkarexamen gör sin sista 
praktiska utbildning före legitimation. 

obduktion. 

arm- och axelhåla. 

godartad. 

mikroskopisk undersökning av ett vävnadsprov från 
den levande organismen. 

ospecifika insufficienstillstånd i gränslandet 
mellan neuros och psykos. 

cancersvulst som utgår från det yttersta cellagret 
i ett organ. 

tjocktarm. 

undersökning av grovtarm. 

stomi anlagd från grovtarmen. 

care for the terminal ill. 

svulst, oftast ofarlig 
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Cystoscopering 

Cytostatika 

Datortomografi 

Endokrin 

Endometri os 

Epi demi ologi 

Eufemi sm 

Gastroskopi 

Hyperplasi 

Inkontinens 

Isotopröntgen 

Koloskopi 

Kurativ 

Libido 

Malign 

Malignt melanom 

Mammografi 

Mastektomi 

Metastas 

Myom 

Onkolog 

Onkologi 

Ontologi 

Ostraci sm 

PAD 

Pal 1 i at i v 

betraktande av urinblåsans inre med hjälp av ett 
rör- eller kateterformat instrument, ett så kallat 
cystoskop. 

läkemedel som hejdar celItili växt. 

röntgenologisk metod att avbilda ett visst skikt 
i ett objekt isolerat utan störande överprojektion 
av angränsande delar, varvid en så kallad skikt
bild erhålles. 

invändig. 

förekomst av 1 ivmoderslemhinna på andra platser 
i kroppen än i livmoderns inre. 

läran om de epidemiska sjukdomarnas spridning, 
orsak och bekämpning. 

förskönande omskrivning. 

observation av magsäckens inre. 

tillväxt av organ eller vävnader genom att antalet 
celler ökar. 

bristande förmåga att hålla avföring eller urin. 

genom införande av en radioisotop i en kemisk 
förening kan ett ämnes spridning och omsättning 
i organismen följas med hjälp av speciella detek-
torer. 

undersökning av gallsystemet. 

botande. 

lat. åtrå. Enligt Freud den till sexualdriften 
bundna psykiska energin. 

elakartad. 

form av hudcancer. 

röntgenfotografering av brösten. 

operativt avlägsnande av bröstet. 

dottersvulst. Används särskilt om cancertumörer 
som bildats av celler från en modersvulst på 
annat håll i kroppen. 

godartad biandsvulst. 

läkare verksam inom verksamhetsområdet onkologi 

tumörlära. 

läran om det varande. 

lerskärvedom. Folkomröstning med lerskärvor i Aten 
varigenom politiskt misshagliga medborgare förvi
sades på tio år. 

förkortning för patologisk anatomisk diagnos. 

1indrande. 
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Patologi 

Pedi atri ker 

Primun est non 
nocere 

Prostatektomi 

Radioaktiv 

Receptor 

Recidi v 

Rectum 

Rektal 

Reumatoid artrit 

Rorshack test 

SR 

Storni 

Suturer 

Ulcerös co lit 

Ultraljudsbehandling 

läran om sjukdomars uppkomst och utveckling samt om 
de förändringar som de medför i organismen. 

barnläkare. 

det viktigaste är att inte skada. 

operation av prostata. Avlägsnande av hyper-
plastisk vävnad. 

som verkar genom strålning som utsänder partikel 
eller elektromagnetisk strålning under sönderfall 
av atomkärnan. 

mottagare, struktur som tar emot och vidare
befordrar retningar. 

återfall av sjukdom. 

ändtarm. 

avser ändtarmen. 

sjukdom liknande kronisk inflammation i flera 
artärer (pulsådror). 

består av tio symmetriska fläcktavlor som skall 
tolkas av försökspersonen. Genom speciell analys 
av bildtydningarna kan försökspersonens grund
läggande attityder och reaktionsmönster utläsas. 

sänkningsreaktion. Mätning av den hastighet varmed 
de röda blodkropparna sjunker mot botten i ett 
speciellt rör när blodet hindras från att koagulera. 

onaturlig kroppsöppning skapad genom ett operativt 
i ngrepp. 

kirurgisk söm. 

sårig ofta svårartad inflammation i tjocktarmen, 

behandling med ljudvågor. 
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Bilaga 1 

FÖR AVHANDLINGEN RELEVANT UTLÄNDSK FORSKNING 

OCH DOKUMENTATION 

Deri utländska forskningen omkring psykosociala, psykologiska eller psyki
atriska aspekter och cancersjukdomar kan betecknas som riklig. Det ar en 
omfattande flora av varierande kvalitet. Det är glest med svensk forsk
ning inom samma områden, i varje fall dokumenterad sådan. Således ligger 
det i sakens natur att jag huvudsakligen endast kan referera till forskning 
gjord utom landet. Dock är den inte annat än fragmentariskt jämförbar med 
min studie. Det vanliga är att den utländska forskningen hämtat sina un
dersökningsobjekt vid onkologiska kliniker eller cancercentra som är knut
na till universitet. 

De få undersökningar som är gjorde i Norden, främst Danmark och Norge, 
kan sägas miljömässigt vara jämförbara med min studie då även dessa ut
förts vid kirurg- och medicinkliniker. Såvitt jag kunnat utröna har inte 
någon studie jämförlig med min gjorts vid någon annan kirurgisk klinik i 
Sverige. Forskning omkring psykosociala faktorer och cancersjukdomar har 
skett vid Radiumhemmet i Stockholm av Karin Gyllensköld och Lorna Fei gen
berg. 

Jag har av förklarliga skäl inte kunnat ta del av all den utländska 
litteratur som finns. Mitt val har blivit att kortfattat redovisa de ar
tiklar och undersökningsresultat som är tillämpliga för mitt arbete. 

De citat som förekommer i denna framställning är egna översättningar. 

Som introduktion till min redovisning kan nämnas en 1 itteraturöversikt 
Psychosocial aspects of living with cancer: a review of the literature, 
sammanställd av Freidenbergs, I. et al. (1981 - 1982). I den ges en över
sikt av 133 artiklar och böcker skrivna mellan 1960 och 1980 om cancerns 
psykosociala påverkan på den vuxne patienten och metoder för psykosocial 
behandling. 

Översikten täcker tre områden: cancerns psykosociala påverkan på den 
vuxne, variabler som påverkar anpassningen till cancern och psykosocial 
intervention för cancerpatienter. 

Författarna betonar att översikten definitivt inte är uttömmande. De 
ger också en metodologisk kritik, något som är ovanligt i de artiklar jag 
tagit del av. De pekar på fyra väsentliga metodologiska fallgropar vid 
cancerforskning, eftersom det handlar om en mycket komplex sjukdom. Can
cersjukdomen tar sig olika uttryck och genomgår många stadier. Denna 
komplexitet gör det svårt att undersöka dess psykosociala påverkan på pa
tienten. Det är till exempel svårt att få passande sample av individer med 
samma typ av cancer, på samma stadium och som genomgår samma sorts behand
ling. Fallgropar som nämns är: 
1. Många undersökningar samlar alla cancerpatienter i en enda grupp utan 
hänsyn till typ av cancer, sjukdomsstadie och behandling. Det är viktigt 
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att ha i åtanke att det finns undersökningsresultat, som talar för att 
arten av cancer kan förknippas med specifika tidsrelaterade mönster för 
återhämtning från negativa angrepp. 

2. Demografiska data beaktas icke på rätt sätt när undersökningar utförs 
om cancersjukdomars psykosociala påverkan på patienten. Exempelvis spelar 
patientens ålder en roll inte bara vid reaktionen på en svår sjukdom utan 
även för viljan att delta i ett vårdprogram för psykosocial intervention. 
Sammanfattningsvis är det sålunda betydelsefullt att undersöka sambandet 
mellan sedvanliga demografiska uppgifter och psykosocial data. 

3. Användandet av test och tolkning av dess resultat är ett annat metodo
logi skt problem. Utnyttjar undersökaren test måste denne tänka på för 
vilka eller vad testet ursprungligen är designat för, till exempel är 
testet avsett för att skilja psykiatriska sample från varandra eller från 
"normala" individer är det inte tillräckligt känsligt som indikator på 
fysisk sjukdom. En annan risk är att två olika instrument för mätning av 
samma variabel, till exempel depression, kan ge olika resultat. 

4. Förutom test har vid studier av psykosociala faktorer även använts o-
strukturerade intervjuer och anekdotiska data. Svårigheten här är tolk
ningen av dessa data, exempelvis av termer som depression och föregripan
de sorg, när de icke är operationaliserade. Risken finns att olika bedöma
re ser fenomen på olika sätt. 

THE PSYCHOSOCIAL EPIDEMOLOGY OF CANCER 

Cancer: The Behavioral Dimensions edited by J.W. Cui len et al, Raven Press, 
New York 1976, s. 11-21. 

Fox, B. 

Nyckelord: Cancer, epidemiologi, psykosociala riskfaktörer. 

Enligt Fox är epidemiologins huvudsyfte att upptäcka orsaker eller 
grunder till sjukdom, men det är också viktigt att testa förebyggande all
männa hälsomått. Fox talar om två sorters prevention; den primära och den 
sekundära av vilka han själv poängterade den primära, det vill säga att 
förhindra sjukdomen. 

Författaren har satt upp sociala variabler i olika underkategorier och 
redovisar i tabellform sambandet mellan dessa olika variabler och cancer
sjukdom. Han påvisar till exempel ett säkert samband mellan alkoholmiss
bruk och cancer i bland annat mun och lever, medan det finns ett misstänkt 
samband mellan hårfärg och bröstcancer, vilket dock inte kunnat styrkas 
på grund av otillräckliga data. Författaren gör inte anspråk på att hans 
tabell skulle vara fullständig och uttömmande. Den borde dock kunna ge en 
fingervisning om vissa riktlinjer att följa vad gäller kost, miljöns bety
delse, riskfaktorer i arbetet m m, för att förhindra uppkomsten av cancer. 

Han betonar att det vid många cancersjukdomar borde gå att närmare un
dersöka vissa variabler och ger som exempel oral cancer. I samband med den 
kan dryckesmönster, rökning, förekomst av munskador, ålder, diet och mat
vanor studeras. Resultaten kan sedan ligga till grund för preventiva åt
gärder . 

Fox poängterar också informationens betydelse i preventionen och inte 
bara för tidig upptäckt av en cancersjukdom. 
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PATIENT DELAY IN CANCER 

The new England Journal of Medicine. July 5 1973 s. 14-20. 

Hackett, T.P. Cassem. N.H. Raker, J.W. 

Nyckelord: Cancer (olika typer), fördröjning. 

Metod: Frågeformulär, intervju. 

I undersökningen gjordes analyser av sociala faktorers inflytande på 
den tid som förflutit mellan de första tecknen på cancersymptom och sö
kandet av medicinsk hjälp hos 563 patienter (260 män, 303 kvinnor) med 
varierande cancersjukdomar. De vanligaste tumörerna var bröst (88), pros
tata (52), colon (52), rectum (42), lung (35), munhåla (34) och mage (31). 
Åldersmässigt varierade patienterna från 17 till 91 år med en medelålder 
på 61,8 år. 

Fördröjning definierades som tiden från patientens första medvetenhet 
om symptomet/tecknet till det första läkarbesöket. 

I detta material kom 107 patienter (19 %) till läkare inom första vec
kan efter det att symptomet noterats, 83 patienter (14,8 %) dröjde 2-4 
veckor, 153 patienter (27,2 %) väntade 1-3 månader och 88 (15,6 %) dröjde 
mer än ett år. 

Fördröjningens längd var icke relaterad till ålder och kön. 
På frågan "Varför träffade Du en läkare första gången?" fick patienter

na välja mellan sex svarsal ternati v (smärta, oförmåga på grund av symptom, 
rutinmässig hälsokontroll, oro, väns råd, annat). 

Den snabbaste cancerupptäckten fann man hos de patienter vars tumörer 
upptäcktes vid en rutinmässig hälsokontroll. Patienter som oroade sig för 
sina symptom kom därefter och de som blev handikappade av sina symptom 
kom på tredje plats. De patienter som kom sist var de som angav smärta 
som huvudsakligt symptom. 

På frågan "Vad heter Din sjukdom?" gavs följande svar: 
tumör 38 % 
cancer 28 % 
icke-malignt tillstånd 16 % 
visste inte 9 % 
en kirurgisk procedur 7 % 
icke informerade om 1 % 
sitt tillstånd 

De som kallade sjukdomen för "tumör" var de som reagerade långsammast, 
medan de som rubricerade sin sjukdom som cancer var signifikant snabbare 
att söka hjälp. 

I detta material finns en trend mot ett signifikant samband mellan tu
mörtyp och fördröjning. Patienter med bröstcancer agerade snabbast medan 
den största fördröjningen inträffade bland patienter med rektal cancer. 
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PATIENT INFORMATION ABOUT CANCER 

Acta Chir. Scand. 146:309 - 311, 1980. 

Henriques, B. Stadi 1, F. Baden, H. 

Nyckelord: Information, diagnos. 

Metod: Intervju. 

En prospektiv undersökning om patienternas åsikt om och reaktion på in
formation om cancerdiagnos. I begynnelsen omfattade undersökningen 640 ki
rurgpatienter med olika magsjukdomar. Den koncentrerar sig kring tre hu
vudfrågor : 
Vill patienten som söker medicinsk hjälp veta sanningen om det visar sig 
att hans sjukdom är cancer? 
Hur reagerar cancerpatienten som får sin diagnos efter operationen? 
Hur anpassar han sig till kunskapen om diagnosen under de månader som föl
jer på utskrivning från sjukhuset? 

Närmare undersökning gjordes av en grupp på 60 cancerpatienter med dia
gnoserna: bröst-, colon- eller rectumcancer samt annan magcancer. 

Resultaten visar bland annat att överväldigande flertalet cancerpatien
ter vill veta sin diagnos. Kristeorin beskriver en ordningsföljd av chock, 
motsatt chockreaktion, återställande och posttraumatisk fas. Denna ord
ningsföljd befanns inte vara tydlig hos någon av undersökningspatienterna. 

THE PSYCHOLOGIC CARE OF THE CANCER PATIENT 

Cancer. Volume 7 nr 12 1981, s. 65-70. 

Kardinal, C. Porter III, G. 

Nyckelord: Psykologiskt omhändertagande, olika faser i cancersjukdom, oli
ka cancerdiagnoser. 

I artikeln diskuteras bland annat betydelsen av ordet cancer. Hot för
knippade med cancerdiagnos illustreras figurmässigt i form av ett hjul. För
fattarna delar in cancersjukdomens förlopp i olika faser: 
1. Initialskedet - symptomperioden - beskrivs som en period av ångest då 

patienten redan under denna tid misstänker sig ha cancer. Ångesten sti
ger och kulminerar när en vävnadsdiagnos är gjord. 

2. Reaktioner vid diagnosbesked. 
3. Sjukdomsfria perioder eller tillbakagång av sjukdomen. 
4. Recidiv och progress. 
5. Reaktioner vid cancerns återkomst. 
6. Terminal stadiet - förvandlingen från cancerpatient till döende patient. 

KOMMUNIKASJON MED KREFTPASIENTER 

Tidskrift Nor. Laegeforen, nr 23 1982, 102, 1142 - 1144. 

Klyve, P. ökstad, S. 

Nyckelord: Kommunikation, information, cancerpatienter. 

Metod: Intervju, enkät. 
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Undersökningen omfattar 133 cancerpatienter på kirurg- och medicinkli
nik och syftar till att belysa kommunikationen mellan cancerpatienter och 
sjukvårdspersonal samt inbördes mellan personalgrupperna. En enkät utsän
des också till 202 sjuksköterskor och 58 läkare varav 164 sjuksköterskor 
och 50 läkare besvarade enkäten. 

De flesta patienterna tycktes nöjda med kontakten med personalen och 
med den information de hade fått. 1/4 av patienterna ansåg sig ha fått ve
ta för lite under sjukhusvistelsen. Knappt hälften av patienterna angav 
att de drog sig för att fråga om sjukdomens art. De flesta menade att lä
karna borde ta initiativet när det gäller information om sjukdomen. Perso
nalen i sin tur ansåg att en del patienter ger intryck av att inte vilja 
veta något. 

THE GENERAL PRACTIONER AND INFORMATION TO CANCERPATIENTS 

Scandinavian journal of primary health care; 3 (1985) sid 35-38. 

Nylenna, M. 

Nyckelord: Allmänläkarens roll, information, diagnos. 

Allmänläkaren spelar, enligt Nylenna, en viktig roll i informationen 
till cancerpatienter. Vanligen representerar allmänläkaren patientens bör
jan i sjukvården, och för de flesta patienter är han också en symbol för 
kontinuitet. Allmänläkaren blir den som kommer att ha den bästa kunskapen 
om patientens totala situation. Tillika är han ofta den enda möjliga käl
lan till information när frågor kommer upp. Författaren betonar att "kom
munikation är nyckelordet för all information" . (s. 35). 

Undersökningar visar att de flesta cancerpatienter vill bli informera
de om sin sjukdom. Det har emellertid noterats att denna önskan sjunker 
med progredierande sjukdom. Under de sista 10-20 åren har en förändring 
skett i läkarnas attityder inom detta område. Fler cancerpatienter in
formeras nu om både diagnos, prognos och alternativa behandlingar, och de 
flesta läkare skyddar inte längre sina patienter genom att inte ge dem in
formation. 

EMOTIONAL REACTIONS TO HAVING CANCER 

American Journal of roentgenology, radium therapy and nuclear medicine; 
Springfield 114 (1972): 591 - 599. 

Peck, A. 

Nyckelord: Olika typer av cancer, diagnos. 

Metod: Intervju. 

Undersökningens syfte är att ta reda på vad patienterna vet om sin sjuk
dom, hur de integrerar denna kunskap samt hur de reagerar på den. Intervju 
har gjorts med 50 cancerpatienter som fick strålbehandling. 

Artikeln tar upp den föga uppmärksammade frågan om vad patienterna re
dan vet om sin sjukdom före läkarens diagnosbesked. 

De 50 patienter som ingick i denna undersökning tillfrågades om sin dia
gnos och 40 stycken (80 %) lämnade den korrekt. Detta utifrån att 14 pa
tienter rapporterade att läkaren klart informerat om att de hade en cancer. 
I 5 fall förfalskades diagnosen och gavs som "infektion", "vårtor i blåsan" 
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"endometrios" m m. Tvetydiga diagnoser som "små växter", "tumörer", "knö
lar", "sjukliga förändringar i ett förcancerstadium" gavs till 13 patien
ter. De flesta drog sina egna slutsatser om diagnosen genom att förknippa 
cancer med de diagnostiska och terapeutiska undersökningar de genomgått. 
De vanligaste emotionella reaktionerna på diagnosen cancer var: ångest, 
depression, skuld och ilska. 

REACTIONS OF PATIENTS WITH ADVANCED CANCER TO THEIR DIAGNOSIS AND TREAT
MENT 

Military Medicine May 1977. s. 374-376. 

Kardinal, C.G. Cupper, H.T. 

Nyckelord: Cancer (varierande former), cytostatikabehandling, diagnosbe
sked, orsaker till cancer. 

Metod: Intervju. 

"Cancer är den mest fruktade sjukdomen och diagnosen kan tolkas som ett 
dödshot, patienten har ingen kontroll över sin sjukdom. Ingenting han gör 
eller avstår från att göra kan förändra dess förlopp... Hans emotionella 
eller fysiska aktivitet kan inte förändra dess progress."(s.374). 

50 patienter med långt framskriden cancer (olika former) som behandlas 
med cytostatika intervjuades av en soci al arbetare med vidareutbildning i 
psykiatri. Soci al arbetaren var inte direkt involverad i patientens dagli
ga vård. 

Intervjuerna var i huvudsak ostrukturerade men följande specifika om
råden undersöktes: patienternas reaktioner på diagnos och behandling, re
aktioner mot tidigare och nu aktuell personal, förståelse för bieffekter
na av behandlingen, uppfattning om orsaken till att de fått cancer, reli
gionens betydelse för accepterandet av sjukdomen och vilka framtidsplaner 
de hade. 

Patienternas reaktioner på att drabbas av sjukdomen cancer kan rangord
nas alltifrån allvarlig depression till malplacerad ytlig glättighet. In
dividuella reaktioner tycktes beroende av tidigare livsroller lika väl som 
tidigare psykologiskt status. 

Den första och vanligaste reaktionen på att ha fått sjukdomen cancer 
var depression och samtliga patienter erfor detta i någon form, exempelvis 
"Det värsta är att veta att jag har det och undra om det har spritt sig." 
(s. 374). "Om jag bara kunde få se min dotter bli fullvuxen." "Om jag 
bara kunde få se min son slutföra college." (s. 374). Några patienter nåd
de ett visst mått av accepterande av sin sjukdom. "Jag försöker njuta av 
varje dag." (s 374). Köpslående var vanligt förekommande. 

Cytostatikabehandlingår har en mångfald av väl kända biverkningar som 
illamående, kräkningar, benmärgsdepression och håravfall. Patienterna vi
sade dock stor tolerans gentemot dessa bi verkningar. Som exempel anges en 
66-årig man som fl agnade totalt på hela kroppen efter bleomycin-terapi, 
ändå uttryckte han ilska när behandlingen avbröts därför att han kände att 
han inte hade fått göra ett adekvat försök. Den svåraste biverkningen var 
förlusten av håret. Det nämndes även av de patienter som inte drabbats av 
detta. Andra biverkningar som var svåra att stå ut med var till exempel 
munsår som hindrade patienten från att äta. 

Patienterna uttryckte ofta ilska mot vårdpersonal som de träffat tidi
gare. Det gällde då bara inte det medicinska omhändertagandet utan oftare 
hur de hade fått veta att de hade en cancer. En patient som hade genomgått 
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ett test för att verifiera ett recidiv frågade doktorn om resultatet men 
denne vände sig om och gick tyst sin väg. "Det skulle ha varit bättre om 
han kunde ha stannat och delat det med mig." (s. 375). Ingen ilska riktas 
dock mot den vårdpersonal som patienten kom i kontakt med för närvarande. 
Den för tillfället behandlande läkaren gavs idel lovord. Ilskan riktades 
i stället mot röntgen - och laboratoriepersonal. Läkarens ärlighet upp
skattades mycket. "Doktorn måste vara ärlig och berätta allt." (s. 375). 

Patienternas uppfattning om orsakerna till sin cancersjukdom sträckte 
sig från realistiska orsaker till mystiska. "Jag gissar att det är tid nu 
att betala tillbaka för saker jag gjorde när jag var yngre." "Doktorn sa
de till mig att Hodgkins sjukdom inte kunde förorsakas av rökning, men jag 
slutade i alla fall för att vara på den säkra sidan." (s. 375). Det van
ligast förekommande svaret på frågan om orsaken var "Jag vet inte" men 
många gick spontant igenom vilka i släkten som de visste hade haft en can
cersjukdom. Förvånande är att så många i det tjugonde århundrandet tror 
att deras cancer är ett straff för något som de tidigare gjort. 

Reaktionerna på frågan om framtida planer varierade från att de blev 
förbluffade över att någon frågade dem om det till realistiska svar men 
också eufemistiska drömmar. 

Patienterna visade ofta stor oro för andra cancerpatienter. De hjälpte 
varandra med till exempel hobbies och besökte även varandras hem. 

Den roll som religionen spelade i patienternas accepterande av sin sjuk
dom var helt beroende av tidigare religiös tro. 

DO CANCERPATIENTS WANT TO BE TOLD 

Surgery vol. 27 nr 6, 1950 s. 822-826. 

Kelly, W.Friesen, S. 

Nyckelord: Cancer (olika typer), diagnos, information. 

Metod: Intervju, enkät. 

Problemet att tala om för en patient eller inte om han har en cancer
sjukdom är gammalt och något som läkare dagligen ställs inför. Det innebär 
ofta både filosofiskt och psykologiskt svårartade och komplexa ställnings
taganden. 

Med syfte att få veta patientens tankar och känslor kring ovan angivna 
problem gjordes en undersökning av 200 patienter fördelade på två grupper. 
Den ena gruppen bestod av diagnostiserade cancerpatienter. Den andra grup
pen omfattade patienter som inte var kända som cancerpatienter. Cancerpa
tienterna intervjuades personligt medan endast några patienter i icke-can-
cergruppen intervjuades på sådant sätt. Resterande antal ombads att skrift
ligt besvara ett frågeformulär. 

Bland undersökningsresultaten kan nämnas att 89 % av patienterna i can
cergruppen föredrog att känna till sitt tillstånd. Anmärkningsvärt är att 
samma patientgrupp trodde att endast 73 % av folk i allmänhet ville bli 
informerade. Av detta skulle slutsatsen kunna dras att de ansåg andra mind
re kapabla att klara av sanningen än de själva eller att andra var mer be
nägna att drabbas av känslomässiga chocker än vad de själva var. 

24 patienter i cancergruppen tillfrågades om vetskapen om att de hade 
en cancersjukdom förändrat deras sätt att leva förutom de fysiska besvär 
sjukdomen orsakade. Samtliga 24 svarade nej. 

Som skäl för att få veta sin sjukdom angav patienterna bland annat en 
ökad vilja och noggrannhet i att följa givna direktiv vad gäller efterbe-
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handlingar och undersökningar. Många ansåg också att det var värre att 
oroa sig över det okända än att få raka besked, även om det innebär dåli
ga nyheter. 

Sammanfattningsvis visar undersökningsresultaten att den stora majori
teten i båda grupperna ville bli informerade om att de har cancer. 

THE PATIENT WITH A FATAL ILLNESS - TO TELL OR NOT TO TELL 

JAMA Aug. 21 1967. Vol 201 nr 8, s. 152-154. 

Weisman, A. 

Nyckelord: Cancer, information, diagnos. 

Diskussionen i artikeln utgår från en fallbeskrivning. En 62-årig man har 
lungcancer med spridning av metastaser. Hans hustru och 20-årige son, som 
går på college, vet om diagnosen men patienten har inte blivit informerad. 

En präst och en läkare diskuterar riktlinjer för att tala om eller inte 
tala om för en patient att han har en cancersjukdom. Från prästens sida 
handlar det mycket om relationen till familjen och vad ett cancerbesked 
kan innebära för den. Kan familjemedlemmarna själva ta till sig den all
varliga informationen. Ibland får prästen frågan "kommer jag att dö?" från 
patienten. Prästen skall då inte besvara den, då det är en medicinsk frå
ga. Det är viktigt att prästen i detta fall samarbetar med läkaren och 
tillsammans med honom kommer överens om hur man skall lägga upp samtalet 
med patienten. 

Enligt författaren, som är läkare, är "den centrala frågan inte om pa
tienten skall informeras eller inte om sina oklara framtidsutsikter, utan 
vem som skall informera, hur mycket man skall berätta, vad man skall be
rätta, när man skall göra det och hur ofta man skall berätta." (s. 647). 

BREAKING BAD NEWS: WHY IS IT STILL SO DIFFICULT? 

British Medical Journal. Vol. 28. 26 May 1984, s. 1597-1599. 

Buckman, R. 

Nyckelord: Cancer, information, diagnos, läkarnas känslor. 

Artikeln handlar om läkarens känslor och reaktioner inför överbringan
det av "dåliga nyheter". Artikelförfattaren försöker identifiera några av 
de största svårigheterna. Samtidigt betonar han att läkarens utbildning 
är medicinskt organinriktad och att det är en av stötestenarna, när det 
gäller att svara upp mot patienternas övriga behov (exempelvis de psykolo
giska). "Dåliga nyheter" definieras av författaren som information som 
drastiskt förändrar patientens syn på sin framtid, antingen vid tiden för 
diagnoslämnandet eller när de ställs inför ett misslyckande i botandet. 

Författaren sammanfattar läkarens problem under två huvudrubriker: lä
karens ångest och fruktan som gör det svårt att börja ett samtal samt de 
faktorer som gör att läkaren tar ansvar för själva sjukdomen. Exempel på 
läkarens ångest och fruktan är: fruktan för att klandras, att inte klara 
av patientens reaktion och att inte veta alla svar samt sin egen fruktan 
för sjukdom och död. 

Om läkaren, trots all ångest och fruktan, talar om de "dåliga nyheterna", 
börjar andra faktorer att verka som föranleder ett självpåtaget ansvar för 
själva sjukdomen, och som får honom mer och mer att se sig som en måltavla 
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för klander än som en allierad till och ett stöd för patienten. 
Författaren avslutar sin artikel med följande: "Jag föreslår inte att 

det skall bli någon stor förändring i medicinska attityder eller medicinsk 
undervisning, utan helt enkelt att samtal med svårt sjuka och döende pa
tienter är ett ämne som behöver större tyngd i läroplanen. Det är en kun
skap (inte en gudomlig gåva) och den kan läras ut precis som vilken annan 
aspekt av medicinsk omvårdnad som helst." (s. 1599). 

CARING FOR PATIENTS WITH CANCER: HOW STRESSFUL IS IT FOR THE PHYSICIAN? 

Comprehensive Therapy 1985; 11(9): 68-70. 

Lopez, J. Meyer, C. 

Nyckelord: Hur läkarna påverkas av arbetet med cancerpatienter.. 

Metod: Enkät. 

Det antas vanligen att vården av cancerpatienter är påfrestande. Mycket 
har skrivits om stödsystem för patienter som drabbas av cancer och för de 
närmast anhöriga, De starka emotionella band som utvecklas mellan patient 
och sjukvårdspersonal har också lett till nästan rutinmässig användning 
av psykologiskt stöd för hela sjukvårdsteamet, speciellt vid institutio
ner där cancervård ges, exempelvis vid central iserade speciellt utforma
de onkologiska enheter. 

Läkare, ansvariga för dessa patienter, måste också, antas det i arti
keln, bli påverkade av påfrestningarna av att ta hand om dessa allvarligt 
och ofta oåterkalleligt sjuka patienter. En utvärdering är emellertid in
te tillgänglig i litteraturen om hur påfrestande läkarna uppfattar om
händertagandet av cancerpatienter. Denna artikel beskriver en sådan ut-
värderi ng. 

En enkät skickades ut till 468 läkare och 146 av dessa besvarade en
käten (31 %). 

Åtskilliga svaranden betraktade inte cancer som mer påfrestande än and
ra aspekter av medicinsk vård. Dock fanns ett visst obehag och en respekt 
för cancervården. De flesta tycks dock emellertid ha lärt sig att handskas 
med den genom att inte undvika dessa patienter och försöka vidmakthålla 
en nära doktor-patient-familjerelation. Den belöning i form av känsla av 
uppskattning som detta ger kan inte återställa den låga nivå av arbetstill-
fredsstäl lei se som fanns i undersökningsgruppen. 

Andra kända påfrestande faktorer sådana som patientens potentiella för
nekande av sjukdomen och läkarens potentiella identifikation med sin pa
tient tycks inte ha haft stort inflytande i denna speciella miljö. 

En huvudaspekt i cancervården handlar om död. Det har uppgivits att va
let av medicin som yrke inte betraktas som en slump, hellre motiveras det 
av en omedveten rädsla för döden förvärvad under barndomen av den blivan
de läkaren. Sålunda kan läkare förneka denna rädsla i verkligheten under 
illusionen av att vara vetenskapsmän. 

50 % av de svarande erkände sina känslor av misslyckande när en patient 
dog för dem, även fast de hade realistiska förväntningar. Detta illustre
rar den fortsatta konflikten mellan läkarens konfrontation med döden hos 
sin patient och hans funderingar kring sin egen död. 

Att läkarna är stressade av sina arbeten ligger i medicinens natur. Om
händertagandet av cancerpatienter är mycket påfrestande. Det är viktigt 
att förstå det psykologiska obehaget som delas av de flesta läkare och att 
diskutera olika sätt att anpassa sig till detta. Denna diskussion torde 
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leda till en förbättrad vårdkvalitet för patienterna och en starkare sam
manhållning bland läkare. 

TALKING TO PATIENTS ABOUT CANCER 

The Lancet, 1985, Nov. 30, s. 1244-1245. 

Kirkham, J. 

Nyckelord: Diagnos, cancer. 

Författaren betonar vikten av en klar och redig information till cancer
patienter. Beskedet om diagnos skall ges med sjukdomens rätta namn och in
te i form av omskrivningar som "växt" eller "tumör" - något, som enligt 
Kirkham är mycket vanligt. Han framhåller också betydelsen av en förtro
endefull relation läkare - patient då det för cancerpatienter handlar om 
en lång sjukdomsprocess. 

THE DOCTOR AND THE CANCER PATIENT 

The Lancet, 1986, Jan. 11, s. 100. 

van Assendelft, A. 

Nyckelord: Cancer, diagnosbesked. 

En finsk lungläkares inlägg i en i The Lancet pågående debatt om för
hållningssättet mot cancerpatienter vid diagnosmeddelandet, van Assendelft 
är positiv till ett ärligt förhållningssätt, men läkaren får inte bli för 
ärlig. Det vill säga så länge läkaren själv inte är säker på vad det är 
för sjukdom skall han heller inte oroa patienten med förhastade slutsatser, 
men han skall givetvis förklara undersökningar och så vidare. Exempel tar 
författaren från sin egen verksamhet som lungläkare. "Ni har en skugga på 
lungan. Vi vet ännu inte vad det är men vi skall försöka ta reda på det 
så fort som möjligt." (s. 100). Om patienten själv frågar om det kan vara 
cancer bör han få ett ärligt svar. 

PROBLEMS OF THE PATIENT CONFRONTING THE DIAGNOSIS OF CANCER 

Cancer: The behavioral Dimensions edited by J.W. Cullen et al, Raven 
Press, New York, 1976, s. 275-281. 

Vettese, Jo Ann M. 

Nyckelord: Cancer, diagnoslämnande. 

Författaren betonar att en patient som får ett cancerbesked konfronteras 
med problem som gör intrång i hans eget liv, liksom i hans familjs och nä
ra vänners tillvaro. Det är också viktigt att förstå att diagnosen är en på
gående process som är unik för varje cancerpatient och att det över cancer
patienten alltid hänger fruktan för recidi v. Förutom cancerdiagnosen ställs 
patienten inför behandlingar, hot om recidiv samt inte minst att de lever 
med en kronisk sjukdom som kräver konstant medicinsk övervakning. I detta 
kapitel betonas också vikten av att en förtroendeful1 relation etableras 
mellan läkaren och hans patient. Om icke en sådan relation kommer till stånd 
finns risk för att både behandling och rehabi1 itering blir ineffektiv. 
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Diagnosbekräftelsen förorsakar patienten ett omedelbart och djupt trau
ma. Många patienter reagerar med chock och misstro, andra med ilska eller 
förnekande och några med intellektualisering. Vad är det patienten reage
rar på när han får besked om en malign sjukdom? För vissa är det fråga om 
att tankar på döden omedelbart infinner sig. För andra kan det vara hopp 
om bot men för alla handlar det om det djupt obegripliga som drabbat dem. 
Patientens reaktioner förutbestäms i hög grad av hans egen jag-styrka och 
jag-svaghet före diagnosen och den inrotade betydelse som diagnosen har 
för patienten, hans familj och andra närstående. Även om patienterna själ
va misstänker att de har cancer på grund av något symptom de känt blir 
beskedet lika svårt att få, som om de inte misstänkt något. Sättet på vil
ket diagnosen lämnas till patienten påverkar i mycket hög grad hans reak
tion. 

Författaren anger tre standardmetoder för det medicinska omhändertagan
det av cancerpatienter nämligen kirurgi, strålbehandling och cytostatika-
behandling. 

När det gäller kirurgiska ingrepp fastslås "att cancerkirurgi tenderar 
att ge en negativ självbild och förlust av självkänsla", (s. 278). Vid 
strål- och cytostatikabehandling är information om behandlingen mycket 
viktig. En noggrann förklaring kan lindra patientens fruktan och farhågor. 

I cancervården har fokus lagts på behandling och bot. Ett område som 
helt negligerats är rehabi1iteringen av cancerpatienterna. En viktig frå
ga som kan ställas i det här sammanhanget är: Är en ur medicinsk synpunkt 
lyckad operation verkligen en lyckad operation för patienten? Ett liv utan 
annan mening än ren överlevnad är knappast ett fullödigt liv. Stort in
tresse har under några årtionden ägnats åt terminalstadiet och döendets 
process. För cancerpatienter är denna kunskap ej så värdefull, då det för 
dem handlar om processen att leva med en fruktansvärd och förhärjande sjuk
dom. 

ZUR BEZIEHUNGSPROBLEMATIK ZWISCHEN ÄRZTEN UND KREBSPATIENTEN 

Psychoter. med. Psychol. 1985, 35, s. 86-94. 

Reimer, Ch. Kurthen, B. 

Nyckelord: Doktor-patientrelationen, cancer. 

Metod: Intervju. 

Genom att fråga två grupper ( läkare och cancerpatienter) undersöktes 
speciella aspekter av doktor-patient-relationen. Områden som undersöktes 
var: information rörande diagnos, dialogerna omkring sjukdomen och läkar
nas beteende när de hade med cancerpatienter att göra. Vid jämförelse mel
lan de två gruppernas svar kunde signifikanta skillnader ses. Flertalet 
patienter önskade bli informerade om sina diagnoser så detaljerat som möj
ligt och saknade tillräcklig information. Läkarna i sin tur uttryckte tve
kan mot att informera om diagnosen. Med avseende på kommunikation och all
mänt beteende i kontakten med cancerpatienterna gav läkarna sig själva en 
ganska positiv självbild, vilken inte kom igen i motsvarande uttalanden 
hos cancerpatienterna. 
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PSYCHOLOGICAL REACTIONS TO RECURRENCES; METASTASES OR DISSEMINATED CANCER 

Int. J. Radiation Oncology Biol Phys 1976. Vol. 1, sid 515-520. 

Schmale, Arthur H. 

Nyckelord: Psykologiska reaktioner vid recidiv och behandling, vuxna, 
barn och ungdom, alternativ vård, information, självmord. 

Den omedelbara och nästan alltid förekommande tanken vid en cancer
diagnos är att livet självt hotas. 

Efter den första behandlingen försvinner ångesten och den förskräckli
ga oron och ersätts av en stark lättnadskänsla och en tro att allting kom
mer att bli bra. Tecken på lokalt, regionalt eller vitt utbrett cancerreci-
div kommer att återuppväcka gamla psykologiska sår. Vilka reaktioner som 
helst som patienten upplevde i begynnelsen i relation till sin cancerdia
gnos kan komma åter med tanken att hans tidigare fantasier om vad som var 
det värsta som kunde hända, nu har blivit verklighet. Några patienter kom
mer att skylla recidi vet på den läkare som skötte dem i begynnelsen av 
sjukdomen. 

Ur psykologisk synpunkt är det inte svårt att förstå varför många pa
tienter så intensivt tror på och söker alternativ vård. I dessa fall är 
det viktigt hur läkaren förhåller sig. Om patienten visar att han har hört 
om en ny upptäckt är det viktigt att det får komma fram vad han har hört, 
vad han tror och vad han avser att göra med det han har hört. Läkaren 
skall visa intresse för de nya rönen och om han inget vet om dem, skall 
han ta reda på allt han kan komma över om den nya behandlingsformen och 
sedan återföra detta till patienten. 

Det finns också patienter som på grund av sin personlighet klandrar sig 
själva för recidivet eller spridningen. För de patienter som redan vid 
diagnostillfället får veta att de har metastaser eller cancerspridning 
är fruktan för döden inte en fantiserad fruktan utan ett reellt hot. 

De flesta som bodde i USA 1976 ville veta sin sjukdom och i vilken ut
sträckning cancern hade angripit deras kropp och chanserna till överlev
nad. Undantag finns dock. Ibland är det familjemedlemmar som inte vill 
att patienten skall informeras. 

Det finns många sätt på vilka läkaren kan stödja patienten och dennes 
familj. Ett av de effektivaste och viktigaste medlen för kommunikation är 
att låta patienten få veta att han kan nå sin läkare eller en kollega till 
honom på telefon. 

De flesta läkare är inte medvetna om den betydelse som patienten lägger 
i deras ord, speciellt när de har uttalat sig i en sådan krissituation, 
som svår sjukdom innebär. 

Självmord i samband med recidiv är en ofta omtalad men sällan fullbor
dad konsekvens. 

De specifika typer av reaktioner och intensiteten i dessa som erfares 
vid recidiv är beroende av individens tidigare personliga erfarenheter, 
lika väl som den situation som råder när recidivet kommer. Ålder, ansvars
områden, familj, social situation och arbete såväl som mål och förhopp
ningar om framtiden påverkar hur individen reagerar. Cancerpatientens för
måga att anpassa sig mer effektivt ökar om läkaren och andra inom vården 
tar i beaktande och diskuterar hans bekymmer och ångest med honom. Om lä
karen är förtrogen i sin yrkesroll, sin behandling och sitt liv kan han 
lyssna och besvara sin patients fruktan och fantasier på ett mer ändamåls
enligt sätt. 
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IMPROVING THE DETECTION OF PSYCHIATRIC PROBLEMS IN CANCER PATIENTS 

Soc. Sei. Med., Vol. 20 nr 8, 1985, s. 819-823. 

Maguire, Peter. 

Nyckelord: Psykiatriska problem. 

Artikeln handlar om svårigheterna att upptäcka psykiatrisk sjuklighet, 
särskilt då utvecklandet av ångesttillstånd, depressiva sjukdomar och 
sexuell problematik hos cancerpatienter. Denna "sjuklighet" kan komma av 
patientens oförmåga att övervinna viktiga psykologiska hinder som: 

- Osäkerhet: kommer jag att överleva, får jag recidiv etc. 
- Förlust av stöd: från släktingar och familj som är osäkra hur de skall 

hantera den uppkomna situationen. 
- Stigma: cancerpatienterna känner sig smutsiga och smittsamma. 
- Personligt ansvar: skuldkänslor över att själv ha förorsakat sin cancer. 

Orsaker till den låga graden av upptäckt av psykiatrisk sjuklighet, som 
författaren nämner är: Läkarna baserade sitt arbete på ett centralt men 
felaktigt antagande. De trodde att varje patient som utvecklade psykolo
giska problem, tillräckligt allvarliga för att berättiga till hjälp, själv 
skulle vända sig till läkare och be om behandling. Sjuksköterskor är, en
ligt författaren, rädda för att tala "djupt" med patienten och har otill
räckliga kunskaper i exempelvis intervju- och samtalsteknik, samt slutli
gen handlar det om patienternas egna beteenden. 

Hur löser man detta? Enligt Maguire genom att använda sig av speciella 
sjuksköterskor och genom att ändra och förbättra undervisningen av läkare. 

PSYCHOLOGICAL IMPACT OF CANCER AND ITS TREATMENT 
IV Adaption to Radical Mastectomy 

Cancer, Vol. 8 nr 4, July-August 1955, s. 656-672. 

Bard M. Sutherland A. 

Nyckelord: Bröstcancer, mastektomi, anpassning. 

Metod: Observationer. 

Författarna vill med sin framställning belysa de speciella problem som 
följer med en cancersjukdom. Deras förhoppning är att kunna ge läkare i 
allmänhet och kirurger i synnerhet insikt om vilka svårigheter kvinnor, 
som genomgått en radikal mastektomi, ställs inför. Artikeln innehåller ock
så vissa praktiska förslag för omhändertagandet - sett från en psykologisk 
synvinkel. 

Bard och Sutherland följer de mastektomerade bröstcancerpatienternas 
olika faser och börjar med att visa på bröstutvecklingen och dess betydelse 
i kvinnors psykologiska mognad. Författarna beskriver också psykologiska 
reaktioner, som framkallats på grund av sjukdomen som sådan, men även av 
operationen. Den första reaktionen är för de flesta en ångest, som många 
gånger är mycket smärtsam och endast kan lindras genom någon form av akti
vitet. Något som blir mycket individuellt för var och en som drabbas. De 
psykologiska försvarsmekanismerna träder i funktion, exempel på sådana är 
förnekande och undvikande som båda reducerar ångesten i den av patienten 
upplevda hotfulla situationen. 
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Det är, enligt författarna, viktigt att patienten informeras om dia
gnos likväl som typ av ingrepp och att "sättet på vilket informationen 
ges är lika viktigt som det specifika innehållet", (s. 658). Den dag som 
diagnosen lämnas är en oerhört viktig dag vars betydelse icke skall un
derskattas. "Det är den dag då patientens fruktan stiger sakta men säkert. 
Det är den dag då rädslan, som har sitt ursprung i symptomens uppkomst, 
får substans och verklighet. Det är också den dag då läkaren har sitt 
yppersta tillfälle att upprätta en varm stödjande relation till sin pati
ent och således lägga grunden till ett effektivt omhändertagande under de 
preoperativa och postoperativa faser som följer." (s. 660-661). I arti
keln berörs också vikten av kunskap kring tidigare trauman som aktualise
ras i samband med det nytillkomna, men även kännedom om vad patienten an
nars bär med sig i bagaget. Under den preoperativa fasen är drömmar, då 
speciellt mardrömmar, ett ofta förekommande inslag. Något som tydligt up
penbarar det psykiska virr-varret inom individen. Inför operationen upp
visar patienterna i Bards och Sutherlands undersökning varierande känslor 
inför sövningen. Den största rädslan baseras på insikten om att man för 
en kort tid förlorar kontrollen över vad som händer med den egna kroppen. 

Efter operationen påbörjades den svåra reparationsfasen, även om den 
första känslan direkt efter uppvaknandet är en glädje av att vara vid 
liv. Därefter kommer det svåra, då den bröstopererade kvinnan skall lära 
sig acceptera den största konsekvensen av ingreppet - det förlorade brös
tet. Under denna period är också mardrömmar ofta förekommande. Författar
na tar också upp problemen kring hemkomsten. Det var då kvinnorna ställ
des inför verkligheten med allt vad den kom att innebära av överbeskydd, 
sexuell problematik, intensiva försök att dölja sjukdomen för andra etc. 
I hemmet finns också maken/partnern med sina funderingar, och det är vik
tigt att även denne får möjlighet att diskutera sin rädsla och ta upp si
na frågor. I denna undersökning var förekomsten av postoperativa kompli
kationer (fysiska) ringa. De psykiska biverkningarna övervägde. 

THE EXISTENTIAL PLIGHT IN CANCER: SIGNIFICANCE OF THE FIRST 100 DAYS 

Int'l J Psychiatry in Medicine, Vol. 7 (1) 1976-1977, s. 1-15. 

Weisman A. Worden J.W. 

Nyckelord: Cancer, anpassning. 

Metod: Intervju, test. 

Författarna beskriver utförligt cancerpatienters tillstånd under de 
första 100 dagarna efter det definitiva diagnosbeskedet. Undersökningen 
omfattar 120 nyupptäckta cancerpatienter, vilka följdes under de första 
tre-fyra månaderna efter beskedet. Undersökarna hävdar att denna period 
är ett mycket viktigt men tämligen bortglömt tidsintervall. 

Kortfattat kan de viktigaste resultaten sammanfattas enligt följande: 
"Patienter med mer känslomässiga störningar under denna period ångrade 
mycket i det förflutna, var pessimistiska, kom från multiproblemfami1 jer 
och hade äktenskapsproblem. Änkor/änklingår eller frånskilda var mer sår
bara liksom de patienter som fick lite eller inget stöd från viktiga and
ra." (s. 1). 
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COPING WITH CANCER: A CHALLENGE TO THE BEHAVIORAL SCIENCES 

Cancer: The Behavioral Dimensions edited by J.W. Cullen et al Raven Press, 
New York 1976, s. 263-267. 

Holland J. 

Nyckelord; Cancer, reaktion, diagnos, behandling. 

Holland betonar att reaktionerna på sjukdomen cancer är en ständigt 
föränderlig process, vilken baseras på de påfrestningar som åstadkommes 
av sjukdomen i sig själv. Han visar på olika kritiska punkter vid diagnos-
tiserandet och under behandlingen av cancer och att det psykosociala om
händertagandet kan vid dessa kritiska situationer antingen öka eller hind
ra anpassningen. Exempel på kritiska perioder är tidpunkten för diagnosbe
skedet, sjukdomens progress och terminalstadiet. Författaren betonar vik
ten av att diagnosen ges på ett för patienten tillfredsställande sätt för 
att på så sätt kunna bygga en tillitsfull relation. Själva ordet cancer 
väcker, enligt Holland, fruktan hos de flesta människor. Denna fruktan 
omfattar olika aspekter, exempelvis dödshot, osäkerhet inför framtiden, 
smärta, stympning, förlust av arbete och familj m m. 

Initialskedet följs så småningom av ett stadium, som kännetecknas av 
ilska och depression men med ett gradvis accepterande av verkligheten. 
Under denna period förekommer ofta problem med sömn, oförmåga, koncentra
tionssvårigheter etc. Alla reagerar dock icke på detta sätt. Motsatta re
aktioner kan vara ett totalt förnekande av sjukdomen och vägran av fort
satt medicinsk vård. 

Cancersjukdomens behandling är ibland lika skräckinjagande som sjukdo
men i sig. Holland betonar vikten av information före ingreppet och psyko
logiska förberedelser före strål- och cytostatikabehandling. Behandlingen 
resulterar antingen i att patienten botas för alltid eller för en tid el
ler att sjukdomen progredierar. Patienten är i behov av mer eller mindre 
psykologiskt stöd vad som än händer. 

SYMPTOMATOLOGY AND MANAGEMENT OF ACUTE GRIEF 

The American journal of psychiatry, sept 1944, s. 141-148. 

Lindemann E. 

Nyckelord: Sorg, (normal, icke normal), föregripande sorg. 

Metod: Intervju. 

Författaren är ett av föregångsnamnen när det gäller kris och krisin
tervention. I denna artikel behandlar han den akuta sorgens symptomatologi. 

Lindemanns studie omfattar 101 patienter hämtade från följande katego
rier . 

1. Psykoneurotiska patienter som förlorade en anhörig under behandlingens 
gång. 

2. Släktingar till patienter som dog på sjukhus. 
3. Sörjande katastrofoffer från branden på nattklubben Cocoanut Grove och 

deras nära anhöriga. 
4. Släktingar till soldater i armén. 

Lindemann redogör för de vanligaste symptomen vid normal sorg som suc-
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kände andning, utmattning, skuld, fientlighet och ett intensivt sysslan
de med bilden av den döde med flera. Varaktigheten hos en sorgereaktion 
tycks enligt Lindemann bero på den framgång med vilken patienten gör sitt 
sorgearbete. Här urskiljer han olika faser: 

1. Frigörelse från bindningen till den avlidne. 
2. Återanpassning till den miljö där den avlidne saknas. 
3. Skapandet av nya relationer. 

Förvrängningar av normal sorg leder till sjukliga sorgereaktioner och 
exempel på sådana är dels en fördröjd sorgereaktion men också förvrängda 
reaktioner som tillägnandet av symptom som tillhör den avlidnes sista 
sjukdom eller psykosomatiska tillstånd (ulcerös colit, reumatoid artrit, 
astma etc). Reaktionen kan också uttryckas som en rasande ilska mot spe
cifika personer som läkare men också som ett robotliknande tillstånd hos 
den sörjande. 

Författaren tar också upp den föregripande sorgen som, vid tidpunkten 
för undersökningen, var ett föga känt fenomen. Individen är i samband med 
detta syndrom så bekymrad över någon närståendes potientiella död att han 
går igenom alla sorgefaser innan förlusten skett. Exempel på sådana reak
tioner hämtar Lindemann från arméns värld. En länge saknad soldat åter
vände hem och finner där en hustru som inte längre klarar av relationen 
till maken utan begär skilsmässa. Hon har före återföreningen redan sörjt 
"klart" och inriktat sig mot nya interaktioner. 

CRISIS-ORIENTED SHORT TERM CASEWORK 

The Social Service Review 41 (1967) nr 1, sid 31-43, Chicago. 

Rapaport, Lydia. 

Nyckelord: Kris, tidsbegränsad behandling. 

Artikeln tar upp krisbegreppet och det väsentliga i kristeorin. Termen 
"kris" syftar på den reagerande individens hälsotillstånd - ett tillstånd 
av upprördhet. Det finns vissa karaktäristiska tecken på detta upprörd-
hetsti 1 1 stånd, exempelvis emotionella tecken som spänning, ångest, skam, 
skuld eller fientlighet. Det kan finnas tillstymmelse till kognitiv för
virring och till och med synbar förvirring om kristi11 ståndet är allvar
ligt. Det kristi1Istånd i vilket individen befinner sig är resultatet av 
påfrestningar. En "påfrestande" händelse utvecklar sig till ett kristi11-
stånd endast om personen saknar kapacitet att handskas med eller bemästra 
den. 

I artikeln belyses också en intressant skillnad mellan "problem" och 
"kris". En person som konfronteras med ett problem möter drag av nymodig
het. Han kan emellertid lösa problemen genom att använda nya kombinatio
ner av anspassningsmekanismer tillgängliga för honom i hans jag-uppsätt
ning. Detta i motsats till en kris som fordrar att man lär sig nya jag
funktioner eller roller och att de integreras i jaget. En jag-skadad per
son kommer att erfara även enkla problem som kriser. En annan värdefull 
anmärkning är att en kris inte är en sjukdom och den kan inte jämställas 
med psykopatologi. 

Olika typer av kriser: 
Utvecklingskriser som är biopsykosocial a till sin natur och som har väl 
identifierats av Erik H. Erikson. 

Kriser på grund av rollförändringar som icke är relaterade till utvecklings
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faser, exempelvis pensionering, befordran till högre tjänst. Dessa kriser 
är inte biologiskt baserade utan socialt bestämda. 

Traumatiska kriser. Oväntade förändringar som permittering, förlust av 
nära anhörig etc. 

Författaren anger följande grundläggande principer för målfokuserad 
och tidsbegränsad behandling: Kort väntetid. Patienten måste få komma 
snabbt till behandlaren för att kunna använda sig av ångesten, när den är 
som störst. Behandlingen skall vara fokuserad och segmentell. Fokus skall 
ligga här och nu och det man skall arbeta med är den akuta påfrestningen 
och dess konsekvenser för individen och dennes familj. Kommunikationen 
skall vända sig till vissa jag-aspekter sådana som försvarssystemet, som 
måste bli starkare, det kognitiva systemet som behöver hjälp med intellek
tuellt bemästrande genom förklaring och klargörande, det affektiva syste
met för att mildra spänning, ångest eller skuld och de adaptiva- och an
passningsdelarna av jaget, vilka behöver förstärkas och förstoras. 

Som teknik speciellt tillämplig vid korttidsbehandling anges: 
Ett mer aktivt och styrande förhållningssätt än vid ett traditionellt be
handlingsarbete samt mer användande av auktoritet samt att ge råd. 

Hanterandet av tiden bör beaktas. 
a/ tiden behöver användas för att ombesörja struktur och gränser, vil

ket är lugnande för ett jag som är stört. 
b/ tidsgränsen fungerar också som kraft och tryck för att fortsätta 

problemlösningen. 
c/ acceptera patientens tidsschema. Det finns inget magiskt i vecko

träffar, det kanske passar vårt sätt att arbeta men passar inte 
patientens omedelbara behov. 

Behandlaren fungerar medvetet som en identifikationsmodell och uppmuntrar 
upprepandet av beteende och attityder med avseende på nya roller. 

Avslutning av samtalen äger rum när ett tidigare definierat mål uppnåtts 
eller när patienten börjar finna lösningar, men 

patienten kan senare få återvända för ytterligare samtal om han behöver 
det, "open door". 

Vilka patienter är då lämpliga för korttidsbehandling? 

Människor, med ett i huvudsak "bra" jag, som befinner sig under ansenlig 
yttre stress samt personer med borderline-karaktär, som kanske är på grän
sen till en psykotisk period med ett genombrott av primitiva impulser. 

Noteras bör att det finns människor som befinner sig i kroniskt kris
stadium, för vilka det har blivit en livsstil. Dessa lider vanligtvis av 
karaktärsstörningar och kan inte hjälpas med kort kr isorienterad behand
ling, som vi har definierat den. 

CRISIS THEORY AND POSSIBILITIES OF THERAPEUTIC INTERVENTION 

Brit. J. Psychiat. (1970) 117, 627 - 33. 

Brandon, S. 

Nyckelord: Kris. 

Författaren redovisar olika definitioner av "kris" (Caplan, Thomas, 
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Erikson, Tyhurst, Lindemann). Dessa har utvecklats i kapitlet "Mitt teore
tiska ledmotiv". 

A CRISIS TO GROW ON 

Cancer. Vol. 28 1971, s. 1660-1665. 

Klein, R. 

Nyckelord: Kris, bröstcancerpatienter. 

I artikeln beskrivs krisinterventionstekniker som kan vara till hjälp 
för bröstcancerpatienter och då speciellt mastektomipatienter. 

Roberta Klein utgår ifrån hypotesen: Om professionella och de som om
ger patienterna använder sådana tekniker mer, skulle patienterna tillför
säkras en framgångsrikare rehabi1 i tering. 

Teoretiker som åberopas av Capi an och Lindemann. Författaren ser kri
sen som "ett olösligt problem påskyndat av påfrestande eller slumpmässi
ga händelser som förorsakar en förlust av jämvikten för individen. Inga 
tidigare problemlösningsmekanismer tycks adekvata för honom vid denna 
extraordinära uppgift", (s. 1661). 

Hur kan vi hjälpa patienten att uttrycka sina känslor? Genom att försö
ka få denna att skilja det verkliga från det overkliga och att inte ge 
falska försäkringar. Dessutom att hjälpa patienten att se framåt men också 
genom att få familjen att förstå patientens känslor och uttrycka sina eg
na. 

THE STATE OF CRISIS: SOME THEORETICAL CONSIDERATIONS 

The social service review; 36 (1962) nr 2 Chicago s. 211-217. 

Rapaport, Lydia 

Nyckelord; Kris, kristillstånd, anpassning. 

Författaren anger att vanligast används termen kris på ett ganska dif
fust och obestämt sätt och innefattar en mångfald betydelser. På lekmanna-
språk likställs vanligen en kris med en katastrof, en yttre händelse som 
framställs som ett yttre hot. Eriksson med flera talar om utvecklingskri-
ser, som föranleds av speciella omständigheter vilka är nödvändiga i var
je ny utvecklingsfas i den psykosociala mognaden. 

Socialteoretiker W.I. Thomas såg krisen som en katalysator som stör och 
blir en avgörande faktor i kartläggning av nya företeelser. Uppfattad så
lunda är krisen ett rop på nytt agerande. Utmaningen som den framkallar 
kan frambringa nya anspassningsmekanismer, som tjänar till att öka styrkan 
hos individens adaptiva kapacitet och därmed ökar i allmänhet nivån på 
hans mentala styrka. 

Begreppet kris som det formuleras av dess chefteoretiker dr Erich Linde
mann och dr Gerard Caplan åsyfter tillståndet hos en reagerande individ 
som befinner sig i en vådlig situation. Inte alla individer som ställs in
för samma vådliga händelse kommer att hamna i ett kristillstånd. Å andra 
sidan finns det vissa gemensamma händelser, exempelvis förlust genom död 
och dess följd med sorg och sörjande, som kommer att medföra kristillstånd 
av mindre eller högre grad eller med kortare eller längre varaktighet hos 
nästan alla individer. 

Kris definieras på det enklaste sättet som "en oro i ett säkert till
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stånd". Denna definition bygger på förutsättningen att en individ strävar 
att upprätthålla ett stadium av jämvikt genom en konstant serie av adap-
tiva handlingar och karaktäristi ska problemlösningsaktiviteter genom vil
ka grundläggande behovsti1lfredsställei ser äger rum. Författaren pekar på 
tre faktorer som kan föranleda ett kri still stånd : En traumatisk händelse 
som innebär någon form av hot, ett hot mot instinktiva behov, vilka sym
boliskt förknippas med tidigare hot som resulterar i sårbarhet eller kon
flikt och en oförmåga att reagera med adekvata anpassningsmekanismer. 

Karaktäristika för kristill stånd är 
- att krisen är självbegränsande tidsmässigt sett. Den fortsätter inte i 
det oändliga. Caplan vidhåller att den faktiska krisperioden tenderar att 
vara mellan en till sex veckor. 
- att det finns vissa speciella faser som karaktäriserar upprördhetsperio
den. Man kan tala om en början, mitten och slut. 

Tyhurst identifierar perioderna som: Sammanstötningsperioden, dra sig 
tillbaka-perioden och en posttraumatisk period. 

Karaktärist i ska anpassningsmönster är: Magiskt tänkande och överdrivna 
fantasier samt regression och somatisering. I extrema fall sker ett till
bakadragande från verkligheten. Det kan förhålla sig så att individens el
ler familjens agerande är probi emori enterat. Riktig kognitiv uppfattning 
av situationen gynnas genom att ny kunskap söks och genom att problemet 
hålles aktuellt eller att handskas med affekten genom medvetenhet om käns
lor och lämplig verbal isering, som leder till spänningsreducering och 
övertag. 

Kristeorin, som den utformades av Lindemann, Caplan och andra verksam
ma inom den mentala hälsovården, är särskilt jämförbar med teorin i all
mänt socialt arbete. Stommen i kristeorin är applicerbar på individen, 
familjen och gruppen. Den utnyttjar jag-psykologin likaväl som nyare so
ciala vetenskapliga begrepp. 

EMOTIONAL CRISIS AND CANCER 

A Cancer Journal for Clinicians 24 (1974):36-39. 

Crary, W. Crary, G. 

Nyckelord: Cancer (olika typer), information, diagnos, psykologiska reak
tioner . 

Cancer är enligt Crary och Crary en svår upplevelse för både läkare och 
patient. För att patienten skall kunna anpassa sig till den uppkomna situa
tionen på ett bra sätt krävs att läkaren skapar en situation som minskar 
patientens ångest, ilska och depression och ökar hans möjligheter att age
ra på ett adaptivt och realistiskt sätt. En cancerdiagnos och därpå föl
jande behandling innebär stora påfrestningar för patienterna och deras an
höriga. Detta föranleder ofta frågan om patienten skall få veta sin dia
gnos eller inte. Ett flertal undersökningar visar att patienterna till 
sist vet sin diagnos. Är läkaren inte ärlig mot patienten försämras kom
munikationen, och det kan leda till emotionella kriser i framtiden. 

De vanligaste negativa responserna som väcks av eller associeras med 
cancer är ångest (fruktan, rädsla), ilska (frustration, raseri) och depres
sion (skuld, förtvivlan). Det är dock viktigt att skilja mellan friska och 
sjuka emotionella uttryck. Vad är normalt och inte? En användbar tumregel 
är, enligt artikelförfattarna, om känslan signifikant försämrar patientens 
förmåga att fungera, följa behandlingsföreskrifter eller i ringa grad kun
na klara av sitt dagliga liv i mer än en vecka eller två borde det betrak
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tas som onormalt. 
Det finns fyra allmänna riktlinjer för hur man handskas med emotionel

la kriser: Utveckla en relation baserad på tillit, förtroende och tro på 
läkaren, samt att uppehålla en öppen kommunikation. Diskutera möjligheter 
eller sannolikheter för sjukdomen hellre än att tala i termer av det ab
soluta och att försöka upprätthålla hopp. 

COPING WITH CANCER THROUGH SELF-INSTRUCTION : A HYPOTHESIS 

Journal of Human Stress, March 1979. s. 3-8. 

Weisman, A.D., Sobel, H.J. 

Nyckelord: Cancerpatienter, anpassning, försvar, kognitiv-beteende, inter-
ventionsmodel1. 

Då många cancerpatienter tycks anpassa sig väl till påfrestningarna, 
inklusive de psykosociala förgreningarna, är det viktigt att förstå hur 
de, som anpassar sig väl, gör det i motsats till de patienter som bara 
försvarar sig själva mot svåra problem. Det krävs att det görs en radikal 
skillnad mellan anpassning och försvar likaväl som mellan friska adaptiva 
resurser och en latent patologisk benägenhet. 

Läkare och forskare som undersöker stress och beteendemedicin sysslar 
så ofta med abnormitet att deras begreppsmässiga attityd gör det svårt att 
uppfatta, beskriva eller räkna med patienter som tycks möta påfrestande 
händelser på ett kompetent sätt och utan tydlig emotionell regression. 
Konsekvensen av detta blir att det finns få termer som karaktäriserar pa
tienter som anpassar sig väl. Sådana individer utgör ett mysterium, men 
det är från dem vi kan lära oss hur vi skall hjälpa andra med liknande svå-
ri gheter. 

I artikeln belyses skillnaderna mellan anpassningsstrategier och för-
svarsmekani smer . Det är således fråga om två olika processer, som dock kan 
finnas hos en och samma individ. Vid anpassning handlar det om en aktiv pro
blemlösande process. Försvar däremot är ett sätt att undvika konfrontation 
med ett problem som ofta är okänt. Vid anpassning införlivas ny informa
tion, som korrigeras om det är nödvändigt för att sedan anpassas till den 
förändrade situationen. Försvar å sin sida söker bibehålla en oförändrad 
status genom att reducera eller utplåna de störande känslorna utan att lö
sa det föreliggande problemet. Anpassning till ett klart och tydligt pro
blem kan liknas vid beslutsfattande, medan försvar är som ett reflexmäs
sigt tillbakadragande från ett smärtsamt stimulus, något som redan Freud 
påvisade för åtskilliga år sedan. 

Uppgifterna i artikeln baseras, förutom på referenslitteratur, på pro
jekt "Omega" i vilket en grupp bestående av olika yrkesrepresentantar verk
samma vid Massachusetts General Hospital har undersökt hur cancerpatienter 
anpassar sig till sin sjukdom, behandlingen av den och dess psykosociala 
förgreningar. Nyligen gjorda rön visar att det finns en signifikant skill
nad mellan de som anpassar sig väl och de som erfar mer känslomässig på
frestning. Denna skillnad kan inte blott och bart förklaras utifrån pati
entens fysiska status. Vissa patienter med långt framskriden cancer anpas
sar sig bättre än andra hos vilka det efter avslutad behandling inte finns 
tillstymmelse till sjukdom. 

Vad kännetecknar en individ som anpassar sig väl? De som effektivast 
anpassade sig till sin situation konfronterade sig direkt med problemen. 
De var ganska oberoende och självsäkra och de tvekade inte att använda and
ra resurser om det behövdes. De var samarbetsvilliga men därför inte pas-
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sivt medgörliga. 
Nyckeln till god anpassning är, enligt författarna, att patienten är 

optimistisk eller förväntar sig att en positiv förändring är möjlig och 
ser praktiska lösningar. Dessutom förutsättes flexibilitet och möjlighet 
till stöd och information. 

Kliniska problem intensifieras vanligen när en patient inte kan tänka 
ut någon möjlig lösning. Resultatet blir oresonligare krav och ökade orea
listiska förväntningar. En användbar strategi är att göra om eller dämpa 
ner problemen till hanterbar proportion. 

DER KREBSKRANKE IN SEINER UMWELT 

Geburtshilfe und Frauenheilkunde: 45 (1985), s. 583-591. Stuttgart. 

Verres, R. 

Nyckelord: Cancer, attityder, föreställningar, sexualitet, självhjälpsgrup-
per. 

Det finns komplexa samverkande faktorer i verksamhet både i den hos 
cancerpatienterna ofta förekommande ostracismen och i deras självpålagda 
stigmatisering. Skuldkänslor och fantasier om att cancer är smittsam ci
teras som exempel på hur lekmannens uppfattning om sjukdomen ofta inklu
derar metaforiska element. "Bedragandet" av cancerpatienten från en frisk 
persons sida kan ofta tolkas som en försvarsmekanism i den process under 
vilken den senare kommer till insikt om sin egen fruktan liksom det kan 
bero på ett omedvetet rättfärdigande av tendensen till avståndstagande. 

Med anledning av den, hos människor, ofta förekommande tendensen att 
uppträda dolskt och oklart visas hur svårt det är för cancerpatienterna 
att känna igen tydliga reaktionsmönster hos andra. Detta förklarar många 
av de likformiga och defensiva beteendeformerna som antas av cancerpatien
ter, sådana tenderar emellertid att förstärka isoleringen snarare än att 
förjaga den. Cancerpatienternas känslor missbedöms ofta inom de medicinska 
institutionerna och detta får karaktären av "institutionens försvar". Det
ta är ytterligare ett av skälen till varför det finns så många läkare (lik
väl som lekmän) som tror att de inte kan göra något för att hjälpa cancer
patienterna att komma över sin psykosociala isolering. 

PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ADJUSTMENT TO MASTECTOMY 
A TWO-YEAR FOLLOW-UP STUDY 

Cancer 40:2381 - 2387 1977. 

Morris, Tina, Greer, Steven, White, Patricia. 

Nyckelord; Bröstcancer, anpassning, information, sexualitet. 

Metod; Intervju, standardiserade test. 

En konsekutiv serie av 160 kvinnor under 70 år som besökte sjukhus för 
brösttumörbiopsi intervjuades före operationen samt 3, 12 och 24 månader 
efter den. De tillfrågades om äktenskap, sexualitet, umgänge, arbetsanpass
ning och personliga karaktäristika. Intervjuerna var strukturerade och ut
fördes av antingen en psykiater eller en annan tränad intervjuare. Utöver 
intervjuerna använde sig undersökarna av standardiserade test. 

Efter tumörbiopsin befanns 69 av kvinnorna ha en bröstcancer, varav 63 
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gjorde en bröstoperation. 91 kvinnor hade en benign sjukdom och de kom 
att utgöra kontrollgrupp. 

Noterbart i denna undersökning är till exempel att äktenskapet som så
dant tycks vara tämligen opåverkat 2 år efter bröstcanceroperationen. När 
det gäller sexualiteten ser resultatet annorlunda ut. En ansenlig del av 
patienterna med benign sjukdom och de med malign sjukdom (27 respektive 
32 %) hade upplevt förändringar i det sexuella samlivet under den två
årsperiod som följde på operationen. Förändringarna var oftast till det 
sämre. 

Relationerna till andra förbättrades märkbart för både gruppen cancer
patienter och kontrollgruppen under den aktuella tidsperioden. För kon-
trollpatienterna var det inga problem att, efter två år, klara av arbete 
och hushållsgöromål som tidigare, medan endast 71 % av cancerpatienterna 
nått samma färdigheter efter motsvarande tidsperiod. 

Intervjuerna innefattade också frågor kring patienternas reaktioner vid 
diagnosti 1Ifället och vad de hade fått veta om sin sjukdom. En av förut
sättningarna i undersökningen var att ordet cancer inte skulle användas i 
samtalet förrän patienten själv hade sagt det. Detta på grund av att ing
en med säkerhet visste om patienten fått veta sin diagnos eller ej. 

Svaren på frågorna om patienten accepterade sjukdomens allvarliga karak
tär samt hur denne reagerat på beskedet delades upp i fem kategorier: För
nekande, "Fighting Spirit", lugnt accepterande, oro, pressat accepterande 
samt slutligen hjälplöshet och hopplöshet. 

Av dessa fem kategorier visade det sig att "lugnt accepterande" var den 
mest stabila under den aktuella två-årsperioden. Tre månader efter opera
tionen fanns 53 % av cancerpatienterna i den kategorin, efter 12 månader 
67 % och efter 24 månader 71 %. 

När det gäller information var 21 % av patienterna missnöjda med den in
formation de fått om diagnosen. Här fanns en mycket markant skillnad mel
lan cancerpatienterna och kontrollerna. 33 % av cancerpatienterna var miss
nöjda jämfört med endast 13 % av patienterna i kontrollgruppen. 

Sammanfattningsvis visar undersökningsresultatet att 3/4 av bröstcancer
patienterna inte kände sig "stressade" av sin bröstoperation efter ett år. 
Efter två år hade antalet ökat med endast 1 %. Undersökarna anser att de 
patienter som misslyckas med att "anpassa" sig kan urskiljas redan vid tid
punkten för operationen. Dessa patienter fick högt preoperativt utslag på 
de test som användes. Undersökningens resultat visar att en intervention 
kan vara lämplig på ett tidigt stadium för dessa, som författarna benämner, 
"riskpatienter". Det vill säga patienter som är deprimerade i omedelbar an
slutning till operationen, de som är emotionellt labila samt de kvinnor 
som befinner sig i stadiet omkring menopausen och som kan drabbas av sexu
ella problem. 

För att underlätta för det medicinska teamet att kontinuerligt utvärdera 
patientens psykologiska och sociala anpassning och när de finner det nöd
vändigt erbjuda extra hjälp är det viktigt att skapa en miljö, där patien
ten känner sig fri att kunna uttrycka sin fruktan. 

ACTIVE COPING PROCESSES, COPING DISPOSITIONS AND RECOVERY FROM SURGERY 

Psychosomatic Medicine, Vol. 35 No 5 (Sept.-Oct. 1973), s. 375-389. 

Cohen, F. Lazarus, R. 

Nyckelord: Ej cancerpatienter, anpassning, operation. 

Metod: Intervju. 
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Denna undersökning är byggd på intervjuer med 61 kirurgpatienter (bråck, 
gallblåsa, sköldkörtel)). Undersökningsresultatet visar att den som visste 
mest om sin operation hade ett mer komplikationsdrabbat tillfrisknande än 
de två andra grupperna (mittemellan- och undvikandegrupperna). 

I artikeln görs ingen skillnad mellan försvar och anpassning. 

QUELQUES ASPECT PSYCHOLOGIQES DU MALADE CANCEREUX 

La presse Medicale, 18 dec 1971, 79 nr 54, s. 2497-2500. 

Laxenaire, M. Chardot, C. Bentz, L. 

Nyckelord: Cancer (olika typer), ångest, försvar. 

Metod: Samtal, test. 

Artikeln inleds med en summarisk genomgång av relevant litteratur för 
författarnas undersökning. Litteratur som refereras är arbeten som hand
lar om sambandet psykiska trauman - cancer (Le Shan, Perrin, Pierce), den 
cancersjuke och hans sjukdom (Shands) och den cancersjuke, hans omgivning 
och möjlighet till återanpassning (Clark, Fauvet). 

I den i artikeln refererade undersökningen ingår 80 patienter, vilka 
undersökarna träffat under ett enda samtal på cirka 45 minuter. 

Undersökarna har gjort en sammanställning av vad som framkommit i sam
talen och först nämns den ångest som färgat samtalen och som också bekräf
tats i de Rorschach-test som patienterna genomgick. 

Diagnosbeskedet har för många patienter inneburit ett psykologiskt 
chocktillstånd. En patient säger "Det blir som ett dråpslag. Ingenting lik
nar det. Tiden har inte mer samma mått", (s.2498). Utmärkande är att den 
obestämda ångesten oftare finns i luften än i talet. Anmärkningsvärt är 
också att patienterna själva sällan uttalar ordet "cancer" utan använder 
sig av omskrivningar som "det där där" och "det sjuka". 

Under samtalets gång framkom hos samtliga en mycket levande dödsångest 
som var och en försökte handskas med på sitt sätt, exempelvis genom hyper-
aktivitet. 

Patienternas cancerbild illustreras av de beskrivningar som givits vid 
Rorschach-testet. Cancern beskrivs till exempel som en "krabba", "vilddjur 
med förgreningar" etc.. (s. 2498). 

För att kunna uthärda den ångest som orsakas av cancersjukdomen ti 11-
gripes försvarsmekanismer. Dessa byggs upp gradvis och förändras efter 
sjukdomens stadier. Exempel på försvarsmekanismer angivna i artikeln är 
bortträngning, falsk rational i sering, sublimering och förnekande. 

I samtalen har också patienterna betonat familjens roll. De flesta ger 
intryck av att acceptera sin sjukdom bättre om de får bli kvar i sin van
liga känslomässiga miljö. 

COMPARATIVE STUDIES OF PSYCHOLOGICAL FUNCTION IN PATIENTS WITH ADVANCED 
CANCER - 1. SELF-REPORTED DEPRESSION SYMPTOMS 

Psychosomatic Medicine, Vol. 39 nr 4 (July-August 1977), s. 264-276. 

Plumb, M. Holland, J. 

Nyckelord: Cancer (olika typer), test (The Beck Depression Inventory), 
depression. 
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Undersökningen gjordes på tre olika patientgrupper: 
97 patienter med långt framskriden cancer och medvetna om sina drastiskt 
förkortade liv. 
99 fysiskt friska patienter som vårdats på psykiatrisk klinik på grund av 
självmordstankar eller självmordsförsök. 
66 fysiskt friska anhöriga till cancerpatienter. De representerar ett ge
nomsnitt av psykologiskt normala personer som står inför hotet att deras 
makar eller barn kommer att dö. 

De frågor som skulle besvaras i undersökningen var. 
Förekomsten av depression i de olika grupperna och hur allvarlig den är? 
Visar alla grupperna samma mönster av depressiva symptom? 
Hur bidrar kroppssymptom på grund av långt framskriden cancer, till de
pressionen hos dessa patienter? 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet i undersökningen visar att 
depressiva symptom i samband med cancer typiskt sett är mindre allvarliga 
än de depressiva symptom som man ser hos fysiskt friska människor, som 
vårdas efter självmordsförsök. Undersökningen visar också att självkänslan 
hos den typiske cancerpatienten med långt framskriden cancer och hos den
nes anhöriga är relativt oförändrad. Patienten kan avsky sin situation men 
avskyr inte sig själv. Som motsats kan nämnas att den fysiskt friske per
son som vårdas på sjukhus efter ett självmordsförsök tänker illa om sig 
själv. Författarna pläderar sålunda för att de flesta cancerpatienters 
självkänsla är relativt intakt och att en psykiatrisk konsult bör till
kallas när markerade "icke-somatiska" depressiva symptom är för handen. 

Endast 30 % av cancerpatienterna i undersökningen tillstod oro inför 
framtiden. Det mest extrema alternativet på den pessimistiska skalan "Jag 
tycker att framtiden är hopplös och att saker inte kan bli bättre" (s.273), 
bekräftades av endast en cancerpatient. 

EINIGE ÜBERLEGUNGEN ZUR PSYCHOSOZIALEN REHABILITATION VON KREBSKRANKEN 

Rehabilitation; 22:1 1983, s. 33-35. 

Herschbach, P. 

Nyckelord; Cancer, rehabi1itering, psykoterapi. 

Författaren vill dra uppmärksamheten till tre myter som tycks vara eta
blerade i arbetet med psykosocial rehabi1itering av cancerpatienter : 
- att vår nuvarande kunskap om cancerpatientens psykosociala situation är 
tillräcklig för att möjliggöra att systematiska terapier erbjuds. 
- att vår nuvarande kunskap tillåter oss att utvärdera cancerpatienternas 
anpassningsprocesser. 
- att sjukdomsmodeller som härstammar från behandling av neuroser kan över
sättas till psykoterapi för cancerpatienter. 

Den potentiellt motsatta påverkan dessa doktriner har för praktiskt te
rapeutiskt arbete betonas i artikeln. Förslag ges på grundforskning inom 
psykoterapins område för cancerpatienter. 

THE CONCEPT OF QUALITY OF LIFE 

Scandinavian journal of social medicine; 10, 1982, s. 57-61. 

Hörnquist, 0. 

Nyckelord: Livskvalitet, alkoholism. 
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Författaren som är verksam vid institutionen för psykiatri, förebyg
gande och socialmedicin vid Linköpings universitet ser begreppet livskva
litet enligt följande. Det definieras som graden av behovstillfredsstäl
lelse inom 6 områden (fysiska, psykologiska, sociala, aktiva, materiella 
och strukturella behov). Individuell behovserfarenhet inklusive eftersträ
vad tillfredsställelse bör tas i beaktande. I livskvalitetsbegreppet ingår 
både behovs- och resursperspektivet men med behovsperspektivet som det 
dominerande. 

Hörnquists teoretiska analys har tillämpats i en undersökning (prospek
tiv och longitudinell) av alkoholister som fått förtidspension. 

'QUALITY OF SURVIVAL' OF PATIENTS FOLLOWING MASTECTOMY 

Clinical oncology; 5, 1979, s. 391-392. 

Hutchinson, A. et al. 

Nyckelord: Livskvalitet, bröstcancer. 

Metod: Intervju, frågeformulär. 

Författarna har arbetat fram en pilotundersökning för att testa metoder 
för uppskattning av livskvalitet efter en mastektomi. Två grupper av kvin
nor, de som gjort en mastektomi och de som genomgått biopsi för en ofarlig 
bröstsjukdom, jämfördes med varandra vad gällde fysiska, sociala och emo
tionella problem. Undersökningsresultaten visar att problemen efter en 
mastektomi inte är så stora som det vanligtvis antagits. Tillfrisknandet 
är dock inte helt komplikationsfritt och i de fakta som framkom visar det 
sig att mastektomerade patienter önskar mer information både före och ef
ter operationen. De vill också ha mer stöd från sjukhuset. Dessutom är de 
mer benägna, än patienterna med ofarlig bröstsjukdom, att erfara sexuella 
problem och oförmåga som ett resultat av operationen. 

DEFINING THE QUALITY OF LIFE 

Hastings center report; 7 (5) 1977, s. 11. 

Shaw, A. 

Nyckelord: Livskvalitet. 

Anthony Shaw, kirurg och pediatrikprofessor i Virginia framlägger en 
formel som definition av livskvalitet 

QL = NE X (H+S). 
QL = quali ty of 1ife. 
NE = naturlig begåvning (medfött). 
H = de bidrag som patienten fått av sin familj och sitt hem. 
S = de bidrag som patienten fått av samhället. 
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THE QUALITY OF LIFE AFTER RECTAL EXCISION FOR LOW RECTAL CANCER 

Br. J. Surg, Vol. 70, 1983, s. 460-462. 

Williams, N.S. Johnston, D. 

Nyckelord: Livskvalitet, rektal cancer. 

Metod: Frågeformulär. 

Livskvaliteten för patienter med cancer i den nedre 2/3 av rectum (5 -
12 cm från analöppningen) och behandlad genom "abdominoperineal resection" 
(APER, n = 38) jämfördes med den hos en liknande grupp men behandlad med 
låg analmuskelbevarande resektion (SSR, n=40). Utvärderingen utfördes, 
mindre än ett år efter operationen, med hjälp av ett frågeformulär. Tret
tio patienter (75 %) var efter SSR helt kontinenta och tio patienter (25 %) 
hade tillfälliga episoder av inkontinens. Alla patienter med colostomi 
var inkontinenta, tjugofem (66 %) hade läckage från sitt hjälpmedel (tolv 
ofta och 13 tillfälliga). Patienter som genomgått APER undvek fler ämnen 
i sin diet och medicinerade mer för att kontrollera tarmen än patienterna 
gjorde efter SSR. Femton av de aderton patienter (83 %) som arbetade före 
SSR återvände till sitt arbete efter operationen; endast sex av femton 
patienter (40 %) återvände till arbetet efter APER (P < 0.0.5). Den sexu
ella funktionen påverkades hos sex av de tjugo män (30 %) som genomgått 
SSR och hos tolv av aderton män (67 %) som genomgått APER (P < 0.0.6). 
Depression var signifikant mer förekommande efter APER än efter SSR. Slut
satsen av undersökningen är att patienter med låg rektal cancer som be
handlats med modern analmuskel bevarande resektion har en bättre livskvali
tet än de som behandlats med APER. 

THE PSYCHOLOGICAL DIMENSION IN CANCER TREATMENT 

Social science and medicine. 18, 1984, s. 345-349. 

Greer, S. 

Nyckelord: Livskvalitet, bröstcancer. 

En av den medicinska etikens huvudprinei per "primum est non nocere" 
(det viktigaste är att inte skada) undersöks i relation till nuvarande 
cancerbehandling. I randomiserade kliniska försök gällande sådan behandling 
har i stort patienternas livskvalitet ignorerats. De fåtal systematiska, 
psykologiska undersökningar som hittills rapporterats visar sannolikheten 
av ansenlig psykiatrisk sjuklighet i samband med radikal kirurgi och lång
varig kombinerad cytostatikabehandling. Detaljerade mätningar av psykosoci-
al anpassning bör således inkluderas i alla framtida kliniska försök med 
cancerterapi för att (1) identifiera de patienter som behöver psykologisk 
hjälp och (2) möjliggöra för läkarna att inte basera sina beslut genom att 
se cancerterapi endast som en möjlighet att förlänga eller i vissa fall 
rädda liv, utan också basera dem på en noggrann kunskap om kvaliteten i 
det livet. 

Författaren har tillsammans med några kollegor, under de senaste tio 
åren, utfört undersökningar om kvinnor med bröstcancer. Det är dessa under
sökningar samt resultat från andra undersökares studier som han hänvisar 
till, när han diskuterar livskvalitet och cancerpatienter. Det är enligt 
honom mycket viktigt att väga samman alla faktorer innan beslut tages om 
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fortsatt behandling och arten av denna» Han skriver "att vi behöver knap
past påminna oss om att god medicinsk utövning kräver vård och behandling 
av hela patienten - själ och kropp. Vi skall dessutom försöka, närhelst 
det är möjligt, att involvera patienten i behandlingen som en informerad 
aktiv patient", (s.347). 

WELL-BEING OF CANCER SURVIVORS 

Psychosomatic Medicine. Vol 45 nr 2, May 1983, s. 163-169. 

Schmale, A. et al. 

Nyckelord: Livskvalitet, cancer (olika typer). 

Metod: Frågeformulär. 

Patienter som överlever cancersjukdomar är en ökande grupp som kan ha 
speciella problem. Artikeln redogör för en undersökning av överlevande 
cancerpatienters livskvalitet tre år efter sin senaste behandling för 
cancersjukdomen. 

Undersökningen omfattade 104 patienter med olika sorters cancer. De 
rapporterade en signifikant lägre känsla av självkontroll och oroade sig 
i allmänhet mer för sitt hälsotillstånd än ett matchat sample med friska 
kontroll patienter. De två grupperna skilde sig inte vad gällde variabler
na ångest, depression, positivt välbefinnande och vitalitet eller på två 
blandade skalor av mentalt och allmänt välbefinnande. Välbefinnandeskalor
na för "överlevare" från tre geografiskt skilda cancercentra avslöjade 
inga signifikanta skillnader mellan de olika centren, vad gällde den blan
dade skalan eller någon av de individuella underskalorna. Av sociodemo-
grafiska variabler och behandlingsvariabler var endast "äktenskap" och 
"inga förändringar i arbetet" signifikant relaterade till den upplevda 
"mängden" av välbefinnande. 

Eftersom fler och fler klarar av sina cancersjukdomar blir det alltmer 
viktigt att bestämma deras livskvalitet. Det som tidigare varit kliniskt 
välbekant har nu bekräftats genom självrapporteringsmätningar. Till och 
med flera år efter en cancersjukdom känner sig individen sårbar både 
psykologiskt - genom minskat självförtroende och fysiskt - genom att oroa 
sig mer för värk och smärta. Undersökningar av specifika grupper av can
cerpatienter kan visa mer eller mindre grad av anpassningssvårigheter. 

EVALUATION OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS RECEIVING TREATMENT OF ADVANCED 
BREAST CANCER 

The Lancet. April 24 1976, s. 899-900. 

Priestman, T.J. Baum, M. 

Nyckelord: Livskvalitet, bröstcancer, cytostatikabehandling 

Metod: Standardiserade test. 

I artikeln beskrivs en teknik, L.A.S.A. "linear analogue selfassessment", 
som befunnits tillförlitlig i försök att få en bättre helhetsbild av pati
entens känslor och subjektiva respons på behandling. 

Undersökarna har jämfört grupper som fått olika cytostatikabehandlingar. 
De har funnit att den subjektiva upplevelsen av sådan behandling inte är 
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relaterad till ålder och att den minskar vid efterföljande medicineringar. 

ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH ADVANCED CANCER 

European Journal of cancer and clinical oncology. 19, 1983, s. 1161-1165. 

Gough, I. et al. 

Nyckelord: Livskvalitet, cancer (olika typer). 

Artikeln redovisar resultat från en australiensisk undersökning där fy
ra utvärderingsmetoder för livskvalitet använts. Undersökningen omfattade 
115 patienter med långt framskriden och metastaserande cancer. Merparten 
av patienterna hade magcancer, bröstcancer eller melanom. Alla fyra ut
värderingsmetoderna visade hög korrelation med varandra. Bland annat dras 
slutsatsen att en enda direkt fråga: "Hur graderar du Din livskvalitet 
i dag?", där patienten markerar detta på en omarkerad 10-cm skala som går 
från "mycket hög" till "mycket låg", är en valid och tillförlitlig indi
kator på livskvaliteten hos patienter med långt framskriden cancer. 

QUALITY OF LIFE: SOME THEORETICAL ISSUES 

Journal of clinical pharmacology. 21, 1981, s. 166S - 168S. 

van Dam, F.S.A.M. et al. 

Nyckelord: Livskvalitet. 

Begreppet livskvalitet har fått en ökande popularitet både i medicinsk 
och allmän press. Det är dock, enligt författaren, fortfarande ett mycket 
vagt begrepp. Vid genomgång av cirka 100 artiklar från åren 1974 - 1979, 
där begreppet använts som nyckelord, framhåller författarna att de inte 
funnit någon egentlig definition av termen livskvalitet. En av orsakerna 
till detta är, enligt författarna, det att många kliniska försök görs i la-
boratoriemi 1 jö med djurförsök. Detta är i många fall inte tillämpligt på 
människor, då det här inte går att jämföra känslor och reaktioner. 

För att kunna få fram den bästa operationella definitionen av livskva
litet bör vissa relevanta faktorer beaktas. Exempel på sådana är dagligt 
liv, smärtmönster, subjektiv känsla av välbefinnande och sexuellt beteende. 
Det är också viktigt att ta hänsyn till följande aspekter vid utvecklande 
av mätinstrument för och utvärdering av livskvalitet: 
Patienten är den ende auktoriteten på hur han känner det och hur ont han 
har. Ingen läkare, sjuksköterska eller anhörig kan ha kunskap om detta. 

Hänsyn skall tas till att det här inte rör sig om en enda tidpunkt, utan 
det är fråga om en speciell period, exempelvis en serie cytostatikabehand-
1 ingår. 

Jämförelse bör göras mellan olika perioder. Har en patient det svårare un
der en viss speciell period jämfört med en annan? Går inte detta att få 
fram kan patientens svar jämföras med svaren i en omsorgsfullt utvald kon
trollgrupp med friska individer. 

Inom "the European Organization for research on Treatment of Cancer" 
har en undersökningsgrupp bildats, som skall arbeta med en begreppsanalys 
av termen livskvalitet. 
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IMPROVED QUALITY OF LIFE FOLLOWING RADICAL RADIATION THERAPY FOR EARLY 
STAGE CARCINOMA OF THE PROSTATE 

Urologie clinics of North America. 7, 1980, s. 593-604. 

Leibel, S.A. et al. 

Nyckelord: Livskvalitet, prostatacancer, strålbehandling, sexuell funktion. 

Artikeln, som är mycket medicinskt inriktad, redogör för olika under
sökningar av strålbehandling vid prostatacancer. Bland annat redovisas 
förekomsten av komplikationer efter strålbehandling och kirurgi. Exempel 
på sådana komplikationer är kvarstående magbesvär med blodig avföring, 
urininkontinens och impotens. 

Vid radikal prostatektomi har impotens rapporterats hos 85-59 % av 
patienterna. Med hänsyn till patientens livskvalitet bör om möjligt sådan 
behandling tillgripas som ger minsta möjliga biverkning. Det finns under
sökningar som visar kvarstående sexuell funktion hos 59-67 % av patienter
na efter behandling av prostatacancer. Avgörande för ställningstagande 
till vilken behandling som skall insättas är prostatacancerns stadium som 
klassificeras efter svårighetsgraden. 

QUALITY OF LIFE AMONG CANCER PATIENTS 

Advances in cancer control: Research and development, 1983, Alan R. Liss 
Inc., 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, s. 445-453. 

Cookfair, D. et al. 

Nyckelord: Cancer (alla former), livskvalitet. 

Metod: Enkät. 

Det ökade antalet "överlevare", det vill säga människor som lever med 
en cancersjukdom, är ett resultat av det senaste årtiondets förbättrade 
förmåga att bota. Bland dessa "överlevare" finns en stor andel med behov 
av psykosocialt stöd. Bristen på lämpliga mätinstrument gör det dock svårt 
att identifiera dessa. Detta medför i sin tur svårigheter att få kunskap 
om vilket sorts stöd de behöver. 

Vid Roswell Park Memorial Institutet, Buffalo, New York har uppföljning 
gjorts av 3.104 cancerpatienter, som i enkätform fick tre frågor rörande 
följande områden: Förmåga att klara av vanliga aktiviteter, förmåga att yr-
kesarbeta och vårdbehovsnivå. 

Av 3.104 patienter besvarade 1.902 enkäten komplett, varav 59 % av dessa 
var kvinnor. 

Undersökningsresultatet visar att skillnaderna mellan män och kvinnor 
inom de tre olika områdena var ringa. 2/3 av patienterna ansåg sig själva 
helt kapabla att klara sitt dagliga liv. Kvinnor var något mindre benägna 
att rapportera försämringar än männen. Medelåldern bland de som besvarat 
formuläret var 55 år. Varje livskvalitetsvariabel var förknippad med ålder, 
till exempel rapporterades behov av omvårdnad (nursing care) hos mindre än 
10 % av samtliga svaranden. Den största behovsgraden fanns i gruppen 69 år 
och äldre, De under 30 år rapporterade små försämringar oavsett typ av can
cer. Bland de medelålders var cancer i andningsvägarna förknippade med de 
största försämringarna, följd av colorectal cancer och underlivscancer. I 
allmänhet ökade försämringarna med åldern. Patienter med prostatacancer 
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hade signifikant lägre förmåga till yrkesarbete. 
Författarna påpekar att beträffande denna undersökning skall obeserve-

ras att den begränsades till de som levde vid uppföljningen och att det 
handlar om självupplevd livskvalitet. Den tillhandahåller således inte 
ett fullständigt objektivt mätt pä livskvalitet. Dock erhölls värdefulla 
resultat för vidare planering av psykosocialt stöd i cancervården, exempel
vis: 
- få cancerpatienter rapporterade behov av medicinsk omvårdnad (nursing 

care). 
- försämringar och problem med yrkesarbete rapporterades oftare men ma

joriteten av de tillfrågade visade att de till fullo var kapabla att kla
ra sitt dagliga liv och yrkesarbete. 

- män och kvinnor tycktes lika vad gäller behov av rehabi1 i tering. 
- cancerpatienter över 30 år har ett större behov av psykosocialt stöd än 

de som är yngre. 
- cancerpatienter som lever med en cancersjukdom behöver mer stöd än de 

som är sjukdomsfria. 

ADJUVANT CHEMOTHERAPY FOR BREAST CANCER: SIDE EFFECTS AND QUALITY OF LIFE 

Britich Medical Journal 1980 13 dec, s. 1594-1597. 

Palmer, B.V. et al. 

Nyckelord: Livskvalitet, bröstcancer, cytostatika. 

Metod: Frågeformulär. 

I ett försök med postoperativ adjuvant cytostatikabehandling uttogs 
kvinnor med primär bröstcancer och spridning till en eller flera axillymf-
körtlar. Syftet med undersökningen var att jämföra en sexmånadersbehand-
ling med enbart chlorambucil med en femdrogskombination bestående av chlor
ambucil, methotrexate, fluorouraci1, vinchristine och adriamycine. Efter 
behandlingens slut tillfrågades 47 patienter om de ville besvara ett fråge
formulär om biverkningar av behandlingen och dess påverkan av livskvalite
ten. Besvarandet av formuläret skulle ske i hemmet. 

Biverkningar i form av illamående, kräkningar, olustkänslor och hårav
fall hade varit tillräckligt allvarliga för att påverka sättet att leva 
hos 9 (42 %) av de patienter som endast fått en sorts cytostatika och 
hos 19 (79 %) av de som fått cellgiftsblandningen. Ett fåtal patienter 
rapporterade andra bi verkningar. 7 (29 %) av patienterna som fått cell
giftsblandningen frivilligt tillade att behandlingen hade varit "outhärd
lig" eller "kunde aldrig genomgås igen", (s. 1594). Den andel patienter 
som upplevt allvarliga biverkningar efter genomgången behandling var an
märkningsvärd. Av detta kan dras slutsatsen att sådan adjuvant cellgifts
behandling följaktligen är försvarlig endast om den kommer att förbättra 
patientens diagnos på ett betydande sätt. De svåraste bi verkningarna var 
mer vanliga i den grupp som fick blandningen av fem olika cellgifter. Det 
är därför viktigt att skälet till att sådan behandling används är starkt. 
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HVA ER LIVSKVALITET? 

Nordiske kongress omsorg ved livets slutt, Bergen 6-9 juni 1988. 

Kaasa, Stein. 

Nyckelord: Livskvalitet. 

Enligt S. Kaasa har det i medicinskt sammanhang sällan getts någon klar 
definition av begreppet livskvalitet. Under de senaste tio åren har många 
tagit upp detta ord i sitt vanliga språkbruk. Det är inte ovanligt att po
litiker använder livskvalitet, liksom det under senare tid används i re
klamen. I vetenskapliga sammanhang, anförde föreläsaren, att det är socio
logerna som har den längsta erfarenheten av forskning på detta område. I 
början av 1970-talet var det många av dem, speciellt i USA, som ställde 
sig tveksamma till giltigheten i levnadsstandard eller välfärdsforskning. 
I denna forskning används som mått: människors inkomst, konsumtion och 
andra direkta mätbara materialistiska variabler. Vissa variabler användes 
för att beskriva en populations levnadsstandard/välfärd. Därför introduce
rades nya mätvariabler i sociologisk forskning, variabler som beskrev in
dividens egna upplevelser av livet i allmänhet eller deras livskvalitet 
(quali ty of 1 i fe). 

Livskvalitet används ofta som ett mått eller ett begrepp i medicinska 
publikationer, men definieras sällan. Livskvalitet kan betraktas som en 
kontinuerlig variabel, ett svar på händelser som har haft betydelse för 
patientens liv. Den kan vara knuten till patientens egen upplevelse av li
vet som en helhet och kan vara influerad av patientens hälsa, tillfreds
ställelse, lycka, att leva med sin sjukdom, att vara beroende av andra och 
kunna göra det man har lust till att göra. Begreppet livskvalitet är där
för något mer än biverkningar av behandlingen och sjukdomsrelaterade symp
tom. En generell acceptabel definition av begreppet kan synas svår att kom
ma fram till. I den medicinska litteraturen finns, enligt Kaasa, ingen så
dan definition. Han definierar därför livskvalitet som "patientens egen 
upplevelse av sitt liv och sin livssituation". Av denna generella defini
tion kommer det tydligt fram att livskvalitet är en abstrakt variabel - den 
är inte direkt observerbar. Därför måste begreppet operationaliseras, det 
vill säga att man måste finna indikatorer som kan beskriva/mäta den oobser
verbara variabeln i detta sammanhang - livskvalitet. 

Författaren menar, att om man vill mäta livskvalitet i kontrollerade 
vetenskapliga studier är det viktigt att mätmetoden är valid (giltig) och 
reliabel (inte ha för många tillfälliga mätfel). Det finns inga standardi
serade metoder som är accepterade för att mäta sjuka människors livskva
litet. Det är emellertid många som driver ett utvecklingsarbete på detta 
område. En gemensam målsättning för dessa bör vara att komma fram till in
ternationellt accepterade metoder för detta. 

A TEAM APPROACH TO COPING WITH CANCER 

Cancer: The Behavioral Dimensions edited by J.W. Cullen et al. 
Raven Press New York 1976, s. 295-307. 

Lansky S. et al. 

Nyckelord: Cancer, leukemi, barn, team. 

Metod: Intervjuer, test. 
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I artikeln betonas att moderna terapimetoder i cancervården har ökat 
möjligheterna till överlevnad och då speciellt för barn. Lansky et al 
beskriver ett team vid en hematologisk onkologisk enhet för barn och hur 
det teamet arbetar. Författarna går också igenom de, för barnet och de 
anhöriga, aktuella stadierna och vad som kännetecknar varje enskild period. 

Det beskrivna teamet innefattar barnhematolog-onkologer, en barnpsykia
ter, en sjuksköterska, en lekman samt ytterligare två pediatriker (pe
diatric hematology-onkology fellows). Lekmannen är den unika i detta team. 
Hon har ingen professionell utbildning men har annan erfarenhet. Hon är 
mor till ett barn som dött i leukemi och denna erfarenhet har varit till 
stor nytta för teamet, speciellt i stödet till det sjuka barnets familj. 
Teamet träffas 1 till 2 tim/vecka för informationsutbyte men går också en 
gemensam rond en eftermiddag/vecka. Dessa ronder skall visa patienterna 
att det verkligen handlar om teamarbete. 

Lansky och hennes medförfattare går också igenom sjukdomens olika faser 
och teamets uppgifter i dessa. 

Den första fasen rubriceras som "Diagnos". Där arbetar teamet utifrån 
riktlinjer att öppenhet och ärlighet är den mest tillfredsställande me
toden i kontakten med både barn och föräldrar. 

Nästa skede benämns inledningsfas och innefattar behandlingen av barnet. 
I den är kontakten med och stödet till föräldrarna mycket viktig då de gär
na isolerar sig med sina skuldkänslor och sin fruktan. 

Om behandlingen är framgångsrik går barnets sjukdom i remission, vilket 
också är namnet på den tredje fasen. Även här är behovet av stöd stort 
för både föräldrar och barn. Under denna period förändras ofta barnets ut
seende genom till exempel viktuppgång och förlust av hår. Dessa biverk
ningar kan ge upphov till överbeskydd och motvilja mot fortsatt behandling. 

Ett recidiv är, enligt författarna, nästan lika allvarligt som diagnosen. 
I detta skede känner sig barnet fruktansvärt besviken över sjukdomens åter
komst. Barnet har kanske dagligen tagit sin medicin och utsatt sig för i 
övrigt påfrestande behandlingar - utan resultat. Ett ofta förekommande 
problem under denna period är nedbrytningen av familjen. Modern går lätt 
in i en symbios med det sjuka barnet, fadern ställs utanför och det finns 
heller inget utrymme för syskonen. Föräldrarna undviker all djupare kom
munikation för att skydda varandra. Under terminal stadiet kastas föräldrar 
och barn mellan hopp och förtvivlan. Barnet ställer ofta, under detta ske
de - frågor om döden - frågestälIningar som är synnerligen svåra för för
äldrarna att besvara och att uthärda. 

Efter döden är begravningen en mycket viktig tilldragelse. Den första 
tiden är fylld av praktiska göromål men sedan kommer saknaden och tomhe
ten. Även här har det onkologiska teamet en uppgift att fylla i en stöd
jande och sorgebearbetande kontakt med de anhöriga. 

PSYCHOSOCIAL SUPPORT: INTERVENTIONS FOR THE PHYSICIAN 

Seminars in Oncology. Vol 12 No 4 (december) 1985, s.466-471. 

Hermann, J. 

Nyckelord: Cancer, psykosocialt stöd. 

Artikeln inriktar sig på det psykosociala arbetet med patienter och 
deras familjer i det föregripande sorgearbetet, men även på de specifika 
strategier som en läkare kan vidta för att underlätta den processen. För
fattaren belyser de olika förluster som en cancersjukdom kan innebära. Det 
är alltså inte bara frågan om förlusten av en nära anhörig eller kär vän 
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utan en mångfald förluster för patienten ur olika dimensioner - fysisk, 
psykologisk och social. Exempel på sådana förluster är: synen på sig själv 
som varande en frisk och välmående individ, förlust av bröst, sexuell i-
dentitet och i samband med operationer samt i terminalstadiet förlust av 
kroppskontroll. Patienten kan också förlora hoppet på ett tillfrisknande, 
genomgå en social rollförlust på så sätt att han inte längre är den som 
har huvudansvaret för sin familj, inte klarar av sitt arbete etc. Den 
slutliga skrämmande förlusten är den av livet. Under sjukdomsperioden är 
det viktigt att patienter och anhöriga inte utsättes för onödiga förluster 
till exempel att de, under terminal stadiet, tvingas byta läkare och för
lora en väletablerad relation. 

Läkarna bör, enligt Hermann, vara väl förtrogna med det fenomen som 
kallas föregripande sorg och dess betydelse för anpassningen i terminal
fasen. Enligt författaren börjar den "vid den tidpunkt där döden uppfat
tas som oundviklig och målen för behandlingen växlar från kontroll av 
sjukdomen till lindring av symptomen. Detta hänför sig vanligtvis till 
de sista månaderna, veckorna och dagarna i patientens liv", (s.467). 
Hermann betonar med eftertryck att en god onkologisk vård endast kan ges 
av ett team. Läkarna kan inte och skall inte förväntas kunna allt utan be
höver kompletteras med annan personal. 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ONCOLOGY 

Medical Clinics of North America. Vol. 61 Nr 4 July 1977, s. 737-748. 

Holland, J. 

Nyckelord: Cancer olika former, psykologiska effekter, psykiatriska 
syndrom. 

Enligt författaren har cancer sedan länge betraktats som en sjukdom att 
frukta långt mer än andra sjukdomar. En inställning som omfattats av icke 
endast lekmän utan även av läkare. Under senare år har dock en positiv 
förändring kunnat skönjas med ökad möjlighet till bot för vissa cancer
sjukdomar och till längre överlevnad för andra. 

Artikeln behandlar två aspekter av onkologins psykologiska problem. För 
det första de principer som praktiskt kan tillämpas för psykologiskt om
händertagande av alla cancerpatienter och för det andra diagnostiserandet 
och omhändertagandet av psykiatriska symptom, som kan komplicera det kli
niska förloppet hos vissa cancerpatienter. Författaren återkommer vid fle
ra tillfällen till informationens betydelse. Bland annat skriver han om 
diagnostillfället att "det ord som används i inledningsskedet av diskus
sionen omkring sjukdomen är av långt mindre betydelse än förmedlandet av 
uppriktighet, realistiskt hopp, omsorg och vilja att behandla patientens 
sjukdom (vad än den kallas) med kompetens och medkänsla", (s. 738). 

Holland betonar vikten av att patienten alltid skall få veta sanningen 
om sin sjukdom. Han framhåller också de individuella reaktionerna på ett 
besked om cancer. Patienten chockas vid beskedet och vägrar tro att det 
är sant. Efter det första kaoset följer sedan ilska, depression, temporär 
matleda, sömnstörningar och förändringar i det dagliga livet. Informatio
nens betydelse understrykes också vad gäller planerad behandling av sjuk
domen till exempel om operationen, där den psykologiska förberedelsen är 
väl så viktig. Vid vissa cancersjukdomar exempelvis bröst- och prostata
cancer kommer ingreppet att medföra sexuell problematik och det är angelä-
getatt sådant diskuteras före ingreppet. 

De patienter som drabbas av ett recidi v ställs åter inför en ny situa-
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tion till vilken de måste anpassa sig. Här är läkarens information om och 
förklaring av det nya ytterst betydelsefull. Slutligen gör Holland följan
de sammanfattning: "Patienten med cancer ställer läkaren inför psykolo
giska utmaningar som: upprätthållande av en effektiv och förstående läkar-
patient-relation tillsammans med en optimal medicinsk vård och uppmärksam
het på tecken på signifikanta psykologiska symptom som är vanliga i ett 
cancerförlopp. De närmast anhöriga, vilka även de lever under stor käns
lomässig stress, måste tas med i samtalen kring patientens kliniska sta
tus och behandling. Onkologins psykologiska aspekter är en "tung" kompo
nent i cancerpatientens totala vård, således som integrerad del i det 
optimala omhändertagandet av cancerpatienter". (s. 747). 

PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF MASTECTOMY ON A WOMAN'S FEMININE SELF-CONCEPT 

The Journal of Nervous and mental disease. Vol. 164 No 2 February 1977, 
Serial no 1131. s. 77-87. 

Pol ivy, Janet. 

Nyckelord: Bröstcancer, kroppsbild, självuppfattning, självbild. 

Metod: Intervju. 

Författarens studie omfattar 44 kvinnor, varav 15 opererades för bröst
cancer (mastektomi), 18 genomgick en biopsi vars resultat var negativt och 
11 utgjorde kirurgiska kontrolIpatienter. Kvinnorna intervjuades en dag 
före operationen, sex dagar efter operationen och sex - elva månader sena
re. I undersökningen kan tydliga skillnader ses mellan de tre grupperna. 
De mastektomerade uppvisade en försämring av kroppsbild och total själv
bild, men inte förrän månader efter ingreppet. Detta vill författaren se 
som orsakat av det massiva förnekandet som finns hos dessa patienter, då 
speciellt i anslutning till ingreppet. När detta försvar så småningom av
mattas blir den förändrade kroppsuppfattningen tydlig. De patienter som 
endast gjort en biopsi fick också en försämrad kroppsbild och total själv
bild, men den kom omedelbart efter ingreppet, då förnekandet inte längre 
var nödvändigt. De kirurgiska kontrol1 patienterna uppvisade överhuvudtaget 
ingen förändring. 

Slutsatsen blir sålunda att de mastektomerade kvinnorna reagerade på 
operationen med en försämring av självbilden, den visar sig dock icke 
förrän en tid efter ingreppet. 



291 

Bilaga 2 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Varför önskade Du personligt samtal? 
Vilka förväntningar har Du inför samtalet? 

Ci vi 1 stånd: Ogift? Gift? Om änka/änkeman, när? Om frånskild/sambo, när? 

UtbiIdning: Vad har Du för utbildning? Skolor? 

Arbete: 
Vad arbetade Du med när Du blev sjuk? 
Vad arbetar Du med nu? 
Har Du arbetat med något annat tidigare? 
Trivdes/trivs Du med Ditt arbete. Är Du nöjd med att vara pensionär? 

Psykosocialt: 
Kan Du berätta hur det kändes när Du fick besked om vilken sjukdom Du hade? 
Vad minns Du som Din första tanke, reaktion efter beskedet? 
Kan Du beskriva Dina känslor omkring sjukdomen? 
Var det svårt att tala om det Du kände? 
Hade Du några förestäl1ningar sedan tidigare om cancer? 
Hände det något speciellt tråkigt eller uppslitande för Dig eller Din fa
milj före Din sjukdom? När? 
Har Du funderat på orsaken till Din cancer? 
När fick Din familj veta att Du hade cancer? 
Har Du känt behov att prata med någon om Dina känslor/tankar? 
Har Du fått någon hjälp att till exempel bearbeta den oro/sorg Du känt/kän
ner? 
Har Du och Din familj fått hjälp med att bearbeta de tankar och känslor 
som kom efter diagnosbesked, operation? 
Har sjukdomen inneburit problem med relationerna inom familjen? 
Har Du drömt om Din sjukdom? 
Vad har sjukdomen inneburit ekonomiskt för Dig och Din familj? 
Vilka förändringar har sjukdomen inneburit i Ditt sociala liv? 
Har Du accepterat Din sjukdom? 
Har Du hittat ett sätt att leva med sjukdomen? 
Hur tycker Du Ditt dagliga liv påverkats? 
Hur tänker Du nu idag? (kan Du känna förhoppning/förtröstan inför framtiden). 

Läkarkontinuitet: 
Hur mänga läkare har Du träffat under Din sjukdomstid? 
Fick Du erbjudande om att behålla samma läkare? 
Vågar Du fråga läkaren om det Du tänker om Din sjukdom? 

Information: 
Hur ser Du på den information som Du fått? 
Kunde Du själv ställa några frågor till läkaren? 
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Informerades Du om vad olika behandlingar innebar? 
Fick Du information om strålbehandling, cellgifter? 
Vad tyckte Du var bra i samband med att Du fick informationen? 
Vad tyckte Du var dåligt i samband med att Du fick informationen? 

Omvårdnad - omhändertagande: 
Vilka upplevelser minns Du från den tid Du låg inne på sjukhuset? 
Finns det något som Du tycker ar viktigt att förändra under den tid pati
enten finns på sjukhuset - kirurgavdelningen? 
Vad vill Du se för förändringar på kirurgmottagningen? 
Är det något som Du anser är speciellt försummat från sjukvårdens del vad 
gäller Dig och Din sjukdom? 
Vilka känslor/tankar har Du inför den behandling Du får för sjukdomen? 
Positiva och negativa upplevelser i kontakten med sjukvården? 
Vad skulle Du vilja ändra på? 
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Bilaga 3 

KIRURGKLINIKENS ORGANISATION 

Klinikchef 
Bitr. klinikchef 
Kl inikadmini strati on 

52 vård-
r 

39 vård
platser platser 

V 

26 vård 
platser 

kirurgmottagning 
inkl. bröstmot
tagning 

\/ 
Vårdavdelningar = 
117 vårdplatser för kirurg
patienter 

Ex. på personalsammansättning: 

1 avdelningsföreståndare (administrativ tjänst) 
8 sjuksköterskor*(4 st tjänstgör på för 

middagarna, 2 st på efter
middagarna och de 2 övriga 
täcker ledigheter) 

13 undersköterskor och sjukvårdsbiträden (var
dagar: 8 på förmiddagar och 
5 på eftermiddagar) 

2 avdelningsläkare 
2 överläkare 

V 
1 avdelningsföre

ståndare 
Sjuksköterskor 
Undersköterskor 
Sjukvårdsbiträden 
Läkare ** 

Till bröstmottag
ningen finns för
utom läkare även 
1 sjuksköterska och 
1 kurator knutna 

Den paramedicinska personalen för samtliga avdelningar består av: 
1 kurator 
1.5 sjukgymnast 

* Under lördagar och söndagar finns endast 2 sjuksköterskor i tjänst. 
** För varje patients mottagningsbesök finns 10 minuter reserverade. 
Varje läkares mottagningspass inrymmer 12 patientbesök. 
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