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Sammanfattning

Många som får ett cancerbesked kan hamna i kriser som benämns som chockfas, 

reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. 

Individerna hanterar dessa faser på olika sätt och bemötandet från vårdpersonal är här 

en viktig del för att individen ska kunna ta sig i genom dessa på bästa sätt. 

Syftet: Att undersöka hur personerna reagerade i de olika faserna och vad 

vårdpersonalen bör göra för att underlätta för dessa personer i de olika kriserna.

Metod: Uppsatsen genomfördes som en litteraturstudie.

Resultat: Individer i kris behöver stöd och uppmuntran av vårdpersonal för att kunna 

hantera situationen de hamnat i. Vidare bör vårdpersonal får utbildning och information 

i hur de bör bemöta individer i kris på bästa möjliga sätt. 

Slutsatsen: Utbildning för vårdpersonal för att kunna bemöta individer i kriserna på 

bästa sätt. Individen kan använda sig av copingprocessen och få stöd av vårdpersonal i 

den.
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Inledning

Som undersköterska i flera år har jag mött personer  som går i genom kriser efter svåra 

besked eller efter traumatiska händelser i livet. 

Själv har jag också egna erfarenheter då jag sett detta på nära håll.

Vad bör då vårdpersonal göra för att hjälpa personerna i dess reaktioner i de olika 

krisfaserna?

Det är viktigt att vårdpersonalen går in med ett bra bemötande och hjälp till dessa 

personer, för att de ska kunna klara sin situation på bästa vis, och  för att få en bra 

livskvalitet. Uppnås inte detta så kan det leda till depression, missbruk och i svåra fall 

självmord (Johansson, 2010). 

För att kunna hjälpa personen i dennes situation så bör vårdpersonalen känna till de 

psykiska reaktioner som kan uppstå vid ett cancerbesked (Reitan & Schölberg 2003, 

45).

Här krävs kanske insatser från yrkesgrupper som samarbetar för ett gemensamt mål för 

att hjälpa personen. 

Att känna till krismönstret för hur vi människor reagerar vid kriser är till stor hjälp att få 

oss till att förstå vad som händer. Vårdpersonalen kan därefter vara ett viktigt stöd 

(Cullberg Weston 2001, 31).

Cullberg Weston (2001, 32) skriver vidare att reaktionerna vid ett cancerbesked kan te 

sej olika och är högst individuellt. 

Tidigare problem i livet såsom drogproblem, ensamhet, traumatiska händelser eller 

psykiska problem avgör hur en person  reagerar, och hur pass intensivare och svår 

krisreaktionen blir (Carlsson 2007, 35).

Hur reagerar personerna i dess olika faser och hur handskas de med detta?



Bakgrund
Krisfaserna och reaktioner på dessa

En person som fått sitt cancerbesked och hamnat i svårt kris passerar genom ett antal 

faser.

Dessa faser är Chockfasen, Reaktionsfasen, Bearbetningsfasen och Nyorienteringsfasen 

(Cullberg 2006).

Krisen bör ses som en individuell reaktion och bör sättas i förhållande till vad personen 

upplevt och varit med om innan. Vi kan reagera helt olika på en och samma sorts 

trauma. 

Cullberg (2006) skriver vidare att krisen kan ha lärt dem något om sig själva. Krisen kan 

ha varit stärkande och att man möter svårigheter med att försöka klara upp de på ett sätt 

som tidigare kanske inte vart möjligt. 

Krisen är ett läkningsarbete och på väg till försoning och acceptans (Cullberg 2006).

Chockfasen kan variera från person till person men kan vara från några timmar upp till 

flera dygn (Johansson 2010). 

Psykisk chock och förnekande är de vanligaste reaktionerna i denna fas (Reitan & 

Schölberg 2003, 48).

Patienten kan drabbas av apati och en mening av känslomässig förlamning. 

Här är också kroppsliga uttryck vanliga såsom rastlöshet och oro. Kroppens 

adrenalinaktivitet ökar vid stress och därmed kan patient få huvudvärk, hjärtklappning, 

svettningar, andfåddhet, magsmärtor, skakningar och illamående.

Patienten kan även bli mycket trött och får svårt att sova (Cullberg Weston 2001, 32). 

Patientens förmåga att ta in information kan i denna fas vara vanlig eftersom patientens 

mentala resurser mobiliseras pga yttre hot. Därför är det viktigt att som vårdpersonal 

vara medveten om detta (Reitan & Schölberg 2003, 48).

I just denna fas ska patienten erbjudas hjälp om att få prata om sina känslor och få råd 

om metoder som kan hjälpa patienten i dennes nya situation (Bruset 1996, 180). 
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Bruset (1996, 178) skriver att de som fått cancerbesked hamnar ofta i chock, där 40% av 

patienterna behöver psykologisk hjälp. 

Hos ca 25 % finns psykiska problem som varar mer än 1½ år och symtomen är ångest 

och depression (Bruset 1996, 178).

Reaktionsfasen är nästa fas patienten hamnar i. 

Denna fas präglas av svåra känslomässiga reaktioner (Reitan &Schölberg 2003, 48). 

Här kan rädslan och ångesten bli intensiv och förknippas med hotet mot patientens hela 

tillvaro, till livet och själva innebörden i beskedet. 

Här försöker den drabbade att finna en mening i hela den hemska situationen. Frågan 

som Varför drabbar detta mej? kommer upp gång på gång. 

Reitan & Schölberg (2003, 48) menar vidare att patienten känner stark förtvivlan, 

rädsla, ångest, aggression, vrede, gråt, oro, sorg, hjälplöshet och ett behov av att minnas. 

Skuldkänslor kan här uppstå. Patienten känner skuld över att blivit drabbad och inte kan 

vara den han en gång varit. 

Denna fas kommer när patienten har tagit in och förstår någorlunda vad som skett. Här 

mobiliseras försvarsmekanismerna hos patienten (Reitan & Schölberg 2003, 48). Här 

hittar patienten ett mer stabilt känsloläge då den smärtsamma situationen inte kan 

uthärdas en längre tid.

I dessa bägge faser som kallas för krisens akuta fas kan patientens försvarsmekanismer 

träda in (Reitan & Schölberg 2003, 49). Dessa mekanismer är att patient förnekar 

situationen, regression, projektion, rationalisering, visar inga känslor och isolerar sig. 

I bearbetningsfasen så börjar patienten förstå vad hans cancer innebär och vilka 

behandlingsmetoder som denne kan tillgå (Cullberg Weston 2001, 37). Känslorna 

brukar mattas av och patienten återtar en viss kontroll av sitt liv igen, som han kände att 

han tappade vid beskedet. 
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Reitan & Schölberg (2003, 48) skriver att patienten accepterat situationen och förstår 

innebörden av att vara sjuk. Här kämpar patient med sin självbild och sin framtidssyn. 

Cullberg Weston (2001, 37) menar på att här börjat oftast cancerbehandlingen och 

patienten känner att han gör något åt sjukdomen. Han känner att han är aktiv och har 

kontroll. Även om patienten till synes återvunnit sin balans så är skalet bräckligt och 

skört.

Även under denna fas kan patienten drabbas av ångest, smärta och intensiva känslor av 

sorg. 

Vidare träder patienten in i Nyorienteringsfasen. 

Den här fasen har inget avslut men en kris når vanligtvis en slutpunkt.

Det kommer alltid att finnas kvar ett ärr hos patient som genomgått en sådan här 

traumatisk kris (Reitan & Schölberg 2003, 48). Patienten har fått insikt om sin egna 

förmåga att hantera kriser. Krisen blir en del av hans liv. 

Ofta så känner patienten en försoning och accepterande. Han ser livet med en annan syn 

och för en större innerlighet till livet.

Bruset (1996, 181) skriver att enligt en svensk undersökning att 50% av patientena hade 

fått en mer positiv livssyn och de kände att livet hade en djupare mening.
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Syfte
Syftet med denna rapport var att undersöka hur personerna reagerade i de olika faserna 

och vad vårdpersonalen bör göra för att underlätta för dessa personer i de olika kriserna.

Metod
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 

Intervjuer gjordes med 3 olika personer som är friskförklarade från sin cancer och även 

1 person som är mitt uppe i sin sjukdom.

Deltagarna fick utförlig information om vad rapporten skulle handla om och sedan 

skickades frågeformulär ut till de som intervjuades via nätet. 1 person intervjuades 

muntligt. 

Dessa personer fick svara på frågor som handlade om de fyra faserna och hur de 

reagerade i dessa. Frågor ställdes också om vad vårdpersonalen hade gjort för att hjälpa 

och stödja. 

Den här rapporten har avgränsats i ett syfte att enbart fokusera på personer som haft 

eller har cancer. Området närstående är en stor målgrupp och rapporten är avsiktligt 

begränsad från dessa. Här tas det upp om vad vårdpersonal bör göra för personer i kris, 

då det finns dåligt med studier, forskningar och litteratur som handlar om vad de 

verkligen gör.



Resultat
Litteraturstudien baserar sig på litteratur och även 4 stycken intervjuer, som avhandlar 

hur individer upplever och vad de får för olika reaktioner i de olika krisfaserna. Detta 

avhandlas även i intervjuerna i hur pass mycket stöd och hjälp de fått av vårdpersonal.

Sammanställning intervjuer

De intervjuer som gjorts visar det på att individer reagerar individuellt. 

I Chockfasen reagerade de fyra personerna olika med att tex ta in information som gavs. 

Tre stycken angav att de kunde ta emot information på ett bra sätt medan en person 

stängde av hjärnan. 

Bemötandet från vårdpersonal var över lag ganska god. Individerna kände sig väl 

omhändertagna, de kunde ställa frågor när man ville och få råd och hjälp. Men det 

händer att man inte alltid bemöts särskilt väl och detta visade sig i en av intervjuerna. 

Hjälpen från personalen var dålig över lag.  

I Reaktionsfasen visar det sig att tre av fyra individer tappade aptiten, de fick 

depressioner och blev trötta. 

Här fick de flesta av de intervjuade individerna ett bra bemötande från vårdpersonal. De 

fick goda råd, stöd och tröst när individen behövde det som mest. 

Men det finns även de gånger som individerna bemöttes illa. En person i intervjun fick 

byta läkare varje gång hon kom in på sjukhuset. Detta gjorde att hon tappade förtroendet 

för själva vårdprocessen då hon alltid fick upprepa sig.

I reparationsfaserna fick individerna i intervjuerna mycket hjälp från vårdpersonal. 

Bland annat med remisser till sjukgymnast, kurator dietist. De fick även information om 

kurser och föreningar som de kunde gå med i. 

Två individer känner att framtiden är oviss då de fortfarande är sjuka.
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I nyorinteringsfasen visar det sig att en individ funderar på detta med döden, hon 

omvärderar sitt liv och vad som är viktigt för henne. 

Här har individerna blivit mycket hjälpta med tex bildterapi, kurort, kurator och att de 

kan vända sig till kontaktsjuksköterska vid behov. En individ har varit i kontakt med 

sjukhuskyrkan och fått mycket hjälp där i genom. 

Vad vårdpersonal bör göra

Bruset (1996, 205) menar på att hjälpa personerna i deras sjukdom och dess kriser är en 

utmaning för dagens sjukvård. Det är en mycket krävande uppgift.

I en studie som gjorts skrivs det att sjuksköterskor bör stödja individer som hamnar i 

kris vid cancerbesked (Larsson & Thomsen 2002, 4). En sjuksköterskas empati, 

självkännedom och kunskaper inom psykologiska och sociala problem, ökar förståelsen 

för en individ i kris (Larsson & Thomsen 2002, 5). 

Många gånger blir individerna missförstådda och sjuksköterskor uttrycker ofta 

uppfattningar om vilka sätt som är bra att reagera på och vilka sätt som är mindre 

(Carlsson 2007, 34). Med detta menar sjuksköterskorna att det är bättre om en individ är 

öppen inför sin sjukdom och medvetna om sin prognos, än att innesluta sig i sig själv 

och inte orkar eller vågar prata om det den drabbade känner inför sin situation. 

(Carlsson 2007,34).

Personalen kan uttrycka förvåning över att individen inte tar till sej information och 

menar på att det är mindre bra att använda sig av försvarsmekanismer. .

Det är viktigt att få hjälp tidigt i chockfasen då de allvarligare psykiska problemen då 

kan minskas från 39 % till 12% (Bruset 1996, 181). Det är viktigt med god 

kommunikation, tid och kontinuitet. 

En del av individerna kanske saknar just kontinuiteten då de ofta får byta läkare vid 

varje besök. 
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Det har visat sig att en sex veckors stödprogram har gjort skillnad i hur individerna mår 

(Bruset 1996, 181). De som fick stödet i sex veckor levde mycket bättre och ångesten 

och depressionen minskade, jämfört med de som inte fick detta stöd. Immunförsvaret 

blev också bättre.

Omvårdnadens insatser för att hjälpa individerna att klara sin kris på bästa vis är att de 

ska få hjälp i att bevara sin självkänsla och identitet. Även att kunna ge och få tillåtelse 

för att ge uttryck för sina tankar och känslor, upprätthålla relationer, kunna hålla smärta 

och förtvivlan inom den gränsen denne klarar av. Insatser som hjälper individen att 

kunna möta kraven som situationen ställer, hellre kunna hantera sin stress och förebygga 

patalogisk krisutveckling (Reitan & Schölberg 2003, 53).

Vårdpersonalen bör kunna ge individen ett emotionellt stöd (Reitan & Schölberg 2003, 

53). De bör vara nära patienten, lyssna på patientens livshistoria, inte bagatellisera utan 

acceptera en händelse. De bör låta individen få gråta och vara ledsen och även låta 

denne släppa fram sin aggression och vrede över sin situation. Vårdpersonalen bör 

kunna dela sorgen med den drabbade individen. 

Reitan & Schölberg (2003, 54) skriver vidare att vårdpersonalen bör ge praktiska stöd 

som i att ge omsorg i praktisk handling, avlastning om individen har barn, hjälp med 

strukturen på vardagen, att ge plats åt närstående och att ge information och vägledning. 

Hellbom, Thomé (2011, 225) menar på att en sjuksköterska bör stanna hos individen 

som hamnar i chock vid besked om cancer. Eller att sjuksköterskan ser till att någon 

annan gör det och denne bör också se till så att man kan kalla på någon som snabbt kan 

vara på plats hos personen. 

Det sociala stödet är också en viktigt del. Individen åtskiljs från familj och vänner under 

tiden på sjukhuset (Reitan & Schölberg 2003, 55). 
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En del är borta en längre tid från sin arbetsplats. Kontrollen över sitt egna liv förändras. 

I en krissituation är man hänvisad till andra människor och här är det viktigt att få stöd 

från familj och vänner. 

Individen uppmuntras att prata om sina känslor och tankar med vänner och närstående 

och att individen uppmuntras även till att använda sina vänner och familj för att be om 

hjälp.

Individen som fått ett cancerbesked ska även få hjälp med att ta sig hem (Hellbom, 

Thomé 2011, 225). Här bör vårdpersonalen se till så att personen får med sig 

information som är skriftlig, om var denne kan vända sig med sina frågor eller för att få 

hjälp.

Strävan efter vårdpersonalens förståelse om krissituationernas dimensioner och 

individens behov som drabbats, är en förutsättning för ett bra bemötande (Backman, 

Sillander, Svantesson 2012, 5). Vårdpersonalen bör även ha kunskap om sina egna 

reaktioner i mötet med krisdrabbade individer. 

De bör även vara medvetna om hur kommunikationen mellan personen i kris och 

vårdpersonal bör fungera. 

Backman, Sillander, Svantesson (2012, 10) menar på att ibland kan det kännas 

skrämmande för vårpersonal att  ge stöd till den krisdrabbade och att de då försöker 

gömma sig bakom medicinska termer och praktisk information.

Krisstödets mål och innehåll är att:

*Den krisdrabbades läkningsresurser bör stödjas

*Stödja konfrontationen med verkligheten

*Ge stöd i så att personen ska kunna uttrycka sina känslor så som sorg, smärta, skuld 

m.m.

*Inge hopp så att personen kan vara uthållig i sin kris

*Linda lidande som tex att ge medicin m.m.
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*Familjen ska involveras i krisbearbetningen

*Stödåtgärder ska främjas via det sociala nätverket (Backman, Sillander, Svantesson 

2012, 10).

Backman, Sillander, Svantesson (2012, 10) menar vidare på att vårdpersonal bör i svåra 

situationer förmedla kontakt mellan psykiatrin och individen.

Coping

Som vårdpersonal är det viktigt att bemöta varje person individuellt och se personen 

existentiellt, fysiskt, psykiskt och socialt (Carlsson 2007, 51). I bemötande med en 

individ som nyss fått cancerbesked bör vårdpersonal utgå ifrån hur denne upplever och 

uppfattar den nya situationen. Vårdpersonal bör tar reda på hur individen uppfattar sin 

egna förmåga att hantera situationen. Vårdpersonal bör stötta och uppmuntra personen i 

den meningen att individen känner att dennes upplevda oro och bekymmer, minskar. 

Denna teori kallas för coping som är en process som handlar om hur en individ 

uppfattar en stressor, hur den drabbade försöker hantera stressorn och hur denne 

uppfattar sina egna resurser till att hantera situationen (Carlsson 2007, 51).

Sjuksköterskan bör alltså stärka individens tro och hopp i att denne kommer att kunna 

hantera sin situation (Reitan & Schölberg 2003, 59). Här kan frågor ställas som hur 

individen tidigare hanterat svåra problem, hur vad denne själv anser att coping innebär. 

Vårdpersonalen kan se till så att man använder personens kunskaper, mod, vilja och 

kreaktivitet. 

Detta kan vara en källa till glädje och detta kan stärka individens självbild och 

egenvärde. 

Här kan även vårdpersonalen hjälpa individen att använda sig av sitt personliga nätverk 

av vänner och familj. Känslan av tillhörighet och närhet till andra är den mest 

grundläggande faktorn i detta sammanhang (Reitan & Schölberg 2003, 59). 

Att inte behöva vara ensam och att ha någon att prata med är det viktigaste i 

krishanteringen. 
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Reitan & Schölberg (2003, 59) skriver vidare att en sjuksköterska bör stödja individen 

genom att uppmuntra till att denne själv söker information om sin sjukdom. Detta har ett 

syfte till att individen då kan få en insikt i vad som sker och förstå situationen. Då kan 

denne finna lösningar, och se en mening i det hela. Individen kan då få en inblick i sin 

sjukdom och se vad som behövs göras med tanke på olika behandlingsmetoder. Känslan 

av att denne då medverkar och har kontroll över sin situation gör mycket för individen 

som drabbats (Reitan & Schölberg 2003, 60).

Vårdpersonalens vidare roll i detta är att kartlägga de praktiska problemen som 

sjukdomen medför (Reitan & Schölberg 2003, 60). Att individen ska få hjälp med att 

upprätthålla sina dagliga sysslor så som arbete, motion och hobby. 

Detta ger många en struktur i vardagen som skapar trygghet. Individen kan få hopp och 

denne stärker sitt egenvärde.

Målet med detta är att individen ska bli delaktig i sin egna krishantering, underlätta 

utvecklingen mot konstruktiv anpassning och att denne får stöd i själva copingprocessen 

(Reitan & Schölberg 2003, 61). 

Hur individer reagerar på trauman och livets utmaningar är så individuellt.  Forskning 

visar på att det finns grundläggande aspekter av coping och i hur individer utvecklar 

sina egna strategier i hur de ska hantera stressen och bearbeta sina känslor, sin tankar, 

förhållningssättet och mål och värderingar (Reitan & Schölberg 2003, 61).

Men ändå är det hur individen som upplever sin situation, det som avgör hur denne 

agerar i sin kris. Här är det individens möjligheter som är viktigast än en generell 

standard för krishantering (Reitan & Schölberg 2003, 61).

Det är svårt att dra några slutsatser om hur copingen ser ut vid cancersjukdom, även om 

forskningen är mycket omfattande (Carlsson 2007, 44). Det finns stora skillnader 

mellan cancerdiagnosernas medicinska förlopp och detta gör området mer komplex.
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Diskussion
Enligt studien som gjorts så bör vårdpersonal se till individens behov och visa ett gott 

bemötande genom att få individen att känna sig betydelsefull, förmedla trygghet, värme 

och närhet och även att intressera sig för personens behov (Backman, Sillander, 

Svantesson 2012, 23). Vidare bör vårdpersonal uppmuntra individen att tala om 

situationen som uppstått, inbjuda till att ställa frågor och att prata och även bekräfta 

individens känslor och upplevelser och normalisera dessa. 

För att individen ska få information och kunskap bör vårdpersonal anpassa 

informationen så individen förstår, förmedla kunskap om krisförloppet och även 

kunskapen om vården individen ska få. 

Backman, Sillander, Svantesson (2012, 23) menar vidare på att vårdpersonal bör 

underlätta för individen för att denne ska kunna bemästra krisen på bästa sätt genom att 

uppmuntra och ge individen feedback, ge förslag och söka på lämpliga 

bemästringsstrategier och även att erbjudas kontakt med likasinnade.

Reitan & Schölberg (2003, 53) beskriver att de vägledande handlingarna vid problem 

och behov som uppstår i samband med kriser hos individer, bör vara stödjande och 

handla om omsorg gentemot individen. 

Omvårdnadsteorin är ett förhållande inom omvårdnaden som bygger på relationer och 

moralisk och praktisk handling (Reitan & Schölberg 2003, 53). 

I intervjuerna som gjordes såg jag att där arbetade vårdpersonal, i de flesta fall,  för att 

individen skulle bli bemött efter sina behov de hade i kriserna. Och även att de fick 

hjälp med att bemästra sin kris. 

Backman, Sillander och Svantesson (2012, 23) skriver att man bör uppmuntra individen 

att prata om situationen som uppstått. Detta anser jag vara en bra utgångspunkt för att 

individen och vårdpersonal ska få en så god kontakt som möjligt.  

Som Carlsson (2007, 34) skriver så anser sjuksköterskorna det är bättre om en individ är 

öppen och att denne vill prata om sin sjukdom och sin nya situation. 
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Jag ser detta som en bra förutsättning för individens psykiska tillstånd. Risken för 

psykisk ohälsa är förenat med detta om en individ inte kan prata om sina känslor och sin 

situation (Carlsson 2007, 34). 

Vårdpersonal kan remittera till psykosocialt stöd även om individen inte bett om 

samtalsstöd. 

Här kan det uppstå missuppfattningar och individens förtroende sätts på prov gentemot 

vårdpersonal.  Här stämmer inte vårdpersonalens uppfattningar och bedömningar 

överens,  med individens egna uppfattningar.

Som Backman, Sillander, Svantesson (2012, 10) menar på att sjuksköterskorna kan 

känna det skrämmande att bemöta individen i dennes kris och börjar prata om 

medicinska termer och ger istället praktisk information.

Det är viktigt att vårdpersonalen ska våga bemöta en individ som hamnat i kris och 

kanske är i chock. Det viktiga är att bemöta på ett sätt som passar just den individen. 

Kanske med en beröring eller att bara finnas till hands och vid individens sida. Det 

gäller att våga stanna kvar.

För att vårdpersonal ska kunna bemöta individen rätt i dess krishantering så anser jag att 

utbildning inom psykologi och självkännedom är viktigt. Vet man hur man själv 

reagerar i sådana kriser har man lättare att sätta sig in i hur någon annan kan känna.

Individen kan hantera och övervinna sina kriser på olika sätt. Coping är ett sätt att 

hantera problem, inte ett sätt att lösa de (Reitan & Schölberg 2003, 56). Copingen är vad 

personen gör åt den upplevelsen eller förändringar som sker. 

Förutsättningarna för att hantera en svår situation kan påverkas av ålder, intressen, kön, 

kris, sjukdom och vad individen tidigare upplevt. Därför är det viktigt att vårdpersonal 

här ser till individens existensiella, sociala, fysiska och psykiska behov för att kunna 

hjälpa individen på bästa möjliga sätt. 

Det finns en interventionsmodell som Greer med kollegor tagit fram (Carlsson 2007, 

49). Detta för att kunna stödja individer och främja en mer aktiv coping. 
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Här hjälper vårdpersonalen individen att tolka sin situation och och förmåga, för att 

kunna hantera krisen på ett sätt som lär individen att aktivt hantera sina problemen och 

känslor (Carlsson 2007, 49). 

Detta är en mycket viktig del i copingen anser jag, då den främjar psykisk hälsa för 

individen att kunna hantera sina problem och att denne kan stärka sin självbild genom 

detta. 

Individen kanske känner mindre oro och nedstämdhet om denne själv känner att den kan 

bemästra sina känslor och kan hantera situationen.
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Bilaga 1
Intervju med Karin 
Intervjuad 2013-10-25

Chockfasen:

När du fick cancerbeskedet, hur reagerade du?
Kunde du ta in information som du fick?
Vad fick du för slags hjälp av vårdpersonal och vilket bemötande fick du?

Jag fick cancerbesked om en hjärntumör för ca ett halvår sedan. Tumören verkar inte 
växa så jag ska gå på kontroller med jämna mellanrum. 
Jag har känt länge att något inte stämmer. Yrsel och ibland synbortfall har jag haft i flera 
år utan att läkare har kunnat konstatera vad problemet låg. Så när jag fick reda på att det 
var en tumör tog jag det ändå med jämnmod. Jag hade på något sätt förlikats med 
tanken långt innan. 
Men ändå blev jag ledsen och nedslagen. Man hoppas ju ändå på att det inte skulle vara 
en tumör. 
Tankar som handlar om döden kommer ofta och jag funderar på hur länge tumören 
håller sig i schack. 
Jag pratade mycket i detta skeendet om sjukdomen. Jag ville på något sätt få ur mej 
mina tankar. 
Jag kunde ta emot information som jag fick på ett bra sätt, tycker jag. Min sambo var 
ändå med och han kunde ta emot det som jag själv missat. 
På något sätt benar man ut det man vill höra och inte vill höra. 

Personalen var vid det tillfället, förstående och jag fick ett bra bemötande. Jag kunde 
ställa frågor om det jag ville veta och de svarade ärligt. 

Reaktionsfasen:

Här börjar man inse vad som hänt. Hur märktes detta på dej?
Fick du tex dålig aptit, depression m.m.?
Fick du någon hjälp av vårdpersonal i detta och hur var bemötandet?

Även att jag hade känt på mej i flera år att jag hade detta så landar man ju ändå med en 
duns när beskedet kommer.



Jag insåg nog vad som hade hänt på riktigt efter några dagar efter beskedet. 
Min aptit var dålig och jag ville inte träffa folk just för en rädsla av att förlora mina 
närmsta vänner pga de inte kan ta beskedet. Jag isolerade mej ett tag. 
Jag blev arg och funderade på varför just jag skulle drabbas? Ofta skällde jag på min 
stackars sambo om att livet var orättvis och jag tyckte ingen lyssnade på vad jag hade 
att säga. 

Personalen var ofta förstående, men tyvärr inte alltid. Jag fick byta läkare gång på gång 
och detta ville man ju inte. Jag ville ha en och samma läkare genom hela processen så 
man slapp att berätta varje gång hur man mådde och kände. 
Jag fick veta att jag kunde få prata med psykolog eller en kurator. Men mera gjordes 
tyvärr inte. I detta stadie orkade jag inte ta kontakten själv och hade behövt hjälp av 
personal med det. 

Reparationsfasen:

 Denna fas kan pågå upp till ett år efter traumat. Hur agerade du här?
Fick du någon hjälp av vårdpersonal här genom att få råd och tips?

Jag är inte i denna fasen än då mitt besked kom för ett halvår sedan. 
Mitt liv känns osäkert och skört just nu. 

Nyorinteringsfasen:

Kan du berätta hur du bearbetade händelsen/traumat som gjorde att
du hamnade i kris och kunde gå vidare?
Hur har du gått vidare?
Har du fått någon hjälp av vårdpersonal?

Är inte i denna fasen heller. 
Men om jag får besked om att tumören håller sig i schack och att jag kan leva med den 
så kommer jag nog att se livet lite annorlunda. Inte ta saker för givet, precis som jag gör 
just nu i denna stund. 



Bilaga 2
Intervju med Malin
Intervjuad 2013-10-27

Chockfasen:

 När du fick cancerbeskedet, hur reagerade du?
Kunde du ta in information som du fick?
Vad fick du för slags hjälp av vårdpersonal och vilket bemötande fick du?

 Jag fick mitt besked 7/12 förra året, alltså 2012. Ja, hur reagerade jag? Från att ha trott 
att jag bara var utmattade efter det, hittills, värsta halvåret i mitt liv, så låg jag några 
timmar senare ensam i en sjukhussäng och fått beskedet att jag antaglien hade leukemi. 
Dagen därpå skulle dom göra ett ryggmärgsprov på mig som misslyckades då min 
ryggrad var så full av cancer så dom fick göra en biopsi istället. Jag skrek, grät, snoret 
rann och smärtan var obeskrivlig. Nyss var jag "frisk". Chocken var...förödande. 
Rädslan förlamande. Sorgen bottenlös.

Nej, det kunde jag nog inte till fullo. Hjärnan stängde på något sätt av. Jag kunde inte 
förstå vad jag gjorde där uppe på avdelningen med alla cancersjuka, hårlösa patienter.

Första dygnet var hjälpen från personalen dålig, dom "slängde" på något sätt bara in mig 
på avdelningen, gav mig ett tallrik med kallt mos och en tjock klump falukorv inne i 
matsalen där de flesta patienter satt och flera av dessa frågade mig direkt vad som hänt 
mig, vad jag "hade". Ingen aning, men HÄR hör jag inte hemma, det KAN jag inte göra. 
Ensamhet, övergivenhet,

Reaktionsfasen:

Här börjar man inse vad som hänt. Hur märktes detta på dej?
Fick du tex dålig aptit, depression m.m.?

Fick du någon hjälp av vårdpersonal i detta och hur var bemötandet?

Accepterade nog ganska snabbt vad som drabbat mig och egentligen kan jag tycka att 
den frågan är fel att fråga mig, den borde ställas till min familj. Vet inte riktigt hur det 
märktes på mig. Jag blev djupt deprimerad, livrädd med en överväldigande dödsångest. 
Grät mycket, blev nog ganska tyst.



Fick ganska omgående dålig aptit som dels berodde på chocken men också pga maten 
på avdelningen. Den är så långt under acceptabel nivå att de flesta patienter slutar äta 
efter ett tag där uppe och då ligger de flesta av oss där många månader. Jag kämpar 
fortfarande idag för att få tillbaka min aptit och har förlorar 60 kilo sen jag blev sjuk. Då 
är jag en person som alltid haft god aptit, tyckt om god mat, vin, godis, bakverk. Men 
inte nu, inte på väldigt länge.
Deprimerad är bara förnamnet, kan inte riktigt beskriva känslan när livet slås i spillror 
på bara några timmar och dödöen helt plötsligt kommit farligt nära.

Viss personal var underbara, höll om mig när jag föll, grät, när snoret rann. Andra är 
verkligen där för att "göra sitt pass" och när dessa jobbar så är det väldigt jobbigt att 
vara patient. De flesta av oss har nog ett behov av att bli sedda, av empati, av en kram, 
av förståelse.

 Reparationsfasen:

 Denna fas kan pågå upp till ett år efter traumat. Hur agerade du här?
Fick du någon hjälp av vårdpersonal här genom att få råd och tips?

Tycker det är fel att förmulera första meningen som du har gjort för jag är övertygad om 
att det är högst individuellt hur lång tid denna s.k reparationsfas tar. Vet heller inte om 
du utgår ifrån dagen då jag fick mitt besked eller om du utgår från dagen då jag fick 
beskedet att cancern var borta. Men i och med att jag fortfarande är sjuk, fortfarande 
kämpar, så känner jag inte att den fasen är slut, min framtid är fortfarande osäker, 
kommer viruset försvinna, kommer mitt liv komma tillbaka till fullo. Men hur jag kom 
ur min deprission var med positivt tänkande. Förr, för tio år sen, så var jag, och hade 
alltid varit det, en negativ och destruktiv person. Men en dag bestämde jag mig för att 
det fick räcka, att det endast var jag som kunde förändra saker och ting, mig själv. 
Började tänka positiva tankar, för hur mörkt det än kan tyckas se ut så finns det alltid 
ljuspunkter och dom fokuserade jag på. Och ju mer jag fokuserade på dom desto mindre 
plats fick mina negativa tankar och då blev även dom postiva fler då jag började må allt 
bättre. Samma sak gjorde jag nu, började plocka fram mina ljuspunkter, fokusera på 
dom, tänka på allt som trots allt var bra. Jag föll fortfarande ibland och lät mig göra det 
men klättrade upp igen och tänkte att det finns bara framåt, en dag i taget och monstret 
SKA bort. Jag har för mycket att leva för.
Som sagt, viss personal var underbara coh gav mig tips, råd, tröst, peppning medan 
andra inte borde jobba där alls. Jag blev så klart erbjuden samtal men valde bort detta. 
Hon tittade in då och då ändå och vi pratade ibland men det är inte riktig jag.



Nyorinteringsfasen:

 Kan du berätta hur du bearbetade händelsen/traumat som gjorde att
du hamnade i kris och kunde gå vidare?
Hur har du gått vidare?
Har du fått någon hjälp av vårdpersonal?

Samma som ovan, positivt tänkande. För mig har det senaste tio åren flera gånger varit 
min räddning och garanterat så även denna gång. Har fortfarande dagar då jag känner 
mig ororli, rädd, ensam men dom kommer allt mer sällan och det beror nog dels på att 
jag sista två månaderna börjat känna mig piggare, börjat få lättare att äta, börjat röra på 
mig tack vare vår nya familjemedlem Alice och för att jag och Magnus har börjat hitta 
tillbaka till vad vi hade innan vårt helvete började 17/5 förra året.

Nej, inte helt, självklart inte då jag är långt ifrån frisk. De flesta mår bättre efter ett par 
månader efter en benmärgstransplantation men jag drabbades av "allt" och har nu mått 
väldigt dåligt i över 6 månader (gjorde den 27/3). Är fortfarande en så pass stor del av 
vården, är på sjukhuset 1-3 gånger i veckan plus att dom kommer hem hit och tar prover 
och ger mig sprutor så livet kan på något sätt inte börja om igen ännu. Jag är fortfarande 
en patient, deras ansvar, jag har inte fått tillbaka mitt liv på något sätt mer än att jag nu 
inte legat inne sen i somras men jag vet ju att det är så det måste vara. Men p.g.a det så 
är det för mig omöjligt att helt ha gått vidare. Men jag är på god väg.

Hjälpen har hela tiden sett likadan ut, dessa guldpersoner som jobbar på rätt ställe har 
burit mig ofta medan dom andra gjort mig mer ledsen, arg. Det finns tyvärr personer 
som inte borde jobba inom vården eller framför allt inte med riktigt sjuka människor.

 

 



Bilaga 3
Intervju med Maria
Intervjuad 2013-11-01

Chockfasen:

 När du fick cancerbeskedet, hur reagerade du?
Kunde du ta in information som du fick?
Vad fick du för slags hjälp av vårdpersonal och vilket bemötande fick du?

Min historia skiljer sig lite från andra i och med att jag från början fick 
hjärnhinneinflammation av Borrelia. Då gjorde man en magnetröntgen och upptäckte en 
förändring i hjärnan. Detta var 2005. Man valde att följa förändringen men täta 
kontroller med MR. Den växte väldigt långsamt och ingen sa "tumör" utan man pratade 
om prick, skugga, förändring.

 2010 började jag bli sämre. Vänstersidan hängde inte riktigt med och huvudvärken som 
jag haft hela tiden blev värre. Alla jag träffade sa emellertid att det med all säkerhet var 
en godartad förändring eftersom den växte så långsamt.

I januari 2011 blev det dags för operation och den gick bra. Samtidigt tog man prover på 
tumören och efter några veckor kom svaret. Min neurolog ville att jag skulle komma till 
mottagningen och han ville att min man skulle komma med. Då förstod jag.

Min neurolog är väldigt "rakt på sak" och det uppskattar jag. Min tumör var en elak 
cancer och på en skala den "värsta". Vad som skiljer sig är ju att jag fick reda på detta 
EFTER att tumören var helt bortopererad vilket gör att det blir en annan reaktion. 

Jag hade inga svårigheter att ta in informationen.

Jag hamnade på onkologen och de var fantastiska med all information om strålning och 
efterbehandling med höga doser Kortison bl.a. Själv kände jag inget behov av 
samtalskontakt. Jag hade flera telefonnummer där jag kunde få direktkontakt med alla 
frågor. Till en särskild cancersköterska bland annat.

Reaktionsfasen:

Här börjar man inse vad som hänt. Hur märktes detta på dej?
Fick du tex dålig aptit, depression m.m.?

Fick du någon hjälp av vårdpersonal i detta och hur var bemötandet?



Några veckor efter min hjärnoperation (mitt i strålbehandlingen) fick jag 
Blindtarmsinflammation med operation som följd. Det gjorde att magen ballade ur helt. 
Jag fick Chlostridiuminfektion och fick ligga inne för behandling och uttorkning.

Någon depression fick jag aldrig och har ännu inte fått. Jag jobbade då på 
neuropsykiatrin och alla mina kollegor var ju utbildade inom psykiatri så de varnade 
mig men inget hände, haha.

 Reparationsfasen:

Denna fas kan pågå upp till ett år efter traumat. Hur agerade du här?
Fick du någon hjälp av vårdpersonal här genom att få råd och tips?

Som sagt så hade jag ju alla mina arbetskamrater inom psykiatrin och min chef var 
psykiatriprofessor så jag hade en massa hjälp väldigt nära till hands. Behövde aldrig 
anlita vården. Jag fick ju en massa information av vården via formulär. Det handlade om 
kurser, föreningar m.m. men jag nappade aldrig.

Nyorinteringsfasen:

 Kan du berätta hur du bearbetade händelsen/traumat som gjorde att du hamnade 
i kris och kunde gå vidare?
Hur har du gått vidare?
Har du fått någon hjälp av vårdpersonal?

Min största sorg i detta har varit att jag har blivit halv "sjukpensionär" i april i år. Det är 
svårt att acceptera att man är förändrad. Jag har ju viss minnesproblematik och så går 
jag med krycka för min dåliga balans. Jag har ändå inte känt att jag behöver hjälp 
utifrån. Min familj har räckt gott än så länge. De har varit och är fantastiskt stöttande.

Däremot har jag en gång tidigare i livet hamnat i kris men det var en helt annan sak. Då 
fick jag hjälp via sjukhuskyrkan och fick gå på samtal i ett halvår. Många är rädda för 
just "kyrkan" men de som arbetar på sjukhus är utbildade i just krishantering och det är 
inte ovanligt att präster/diakoner har dubbelkompetens som ex. psykologer.

Fastän jag inte utnyttjat all hjälp så vet jag att det finns mycket hjälp att få och det har 
känts betryggande.

 



Bilaga 4
Intervju med Lena
Intervjuades 2013-11-02

Chockfasen:

 När du fick cancerbeskedet, hur reagerade du?

Jag var hel nollställd. Jobbade som vanligt, förstod inte att det var på riktigt. Trodde nog 
att någon skulle tala om för mig att det var fel, det var något annat, det var inte så farligt 
som de först trott. Jag hade väldigt svårt att hitta någon reaktion alls.

Kunde du ta in information som du fick?

Förnuftsmässigt - ja. Den känslomässiga reaktionen kom långt senare, kanske ett halvår 
senare. Men jag hade inga problem med att förstå vad felet var, hur behandlingen såg ut 
osv. 

Vad fick du för slags hjälp av vårdpersonal och vilket bemötande fick du?

Jag kände mig väl omhändertagen. Jag fick ingen hjälp utanför sjukhusets behandlingar 
(kemo och strålning), men kunde ringa dygnet runt och ställa frågor och få råd och 
hjälp.

 Reaktionsfasen:

 Här börjar man inse vad som hänt. Hur märktes detta på dej?
Fick du tex dålig aptit, depression m.m.?

Jag sov. Jag åt nästan mer än vanligt mellan kurerna, och försökte arbeta ibland. Men 
jag blev tröttare och tröttare, så mot slutet av kemon var ALLT övermäktigt för mig.

Fick du någon hjälp av vårdpersonal i detta och hur var bemötandet?

Jag minns inte någon särskild hjälp, mer än goda råd om att försöka promenera, inte 
sova i sängen på dagarna utan i soffan... och lite så. Bemötandet var bra, men jag kände 
mig ofta hjälplös eftersom biverkningarna skulle genomlevas. Det fanns helt enkelt 
inget sätt att komma undan dem.



 

Reparationsfasen:

Denna fas kan pågå upp till ett år efter traumat. Hur agerade du här?
Fick du någon hjälp av vårdpersonal här genom att få råd och tips?

Jag fick hjälp genom att jag fick remiss till Mössebergs kurort, där man får en rivstart på 
återhämtningen, med sjukgymnast, dietist, fotvårdsterapeut, massör.... och terapin av att 
möta andra i liknande situation.

Jag fick också bildterapi betald (från landstinget??) för att orka igenom de svarta tankar 
jag fick.

Nyorinteringsfasen:

Kan du berätta hur du bearbetade händelsen/traumat som gjorde att du hamnade 
i kris och kunde gå vidare?
Hur har du gått vidare?

När man fått en dödlig sjukdom har man skakat hand med döden. Man har sett hur fort 
det kan gå att dö, och fått dödens perspektiv på sitt liv. För att inte gå under i 
depressioner måste man göra en utvärdering och se vad som är viktigt. Och sedan 
fokusera på det, glömma det som inte betyder något för hur lycklig man är, hur väl man 
lever sitt liv.

Det perspektivet vill jag inte förlora. Det är som Baudelaire säger - medvetenheten om 
döden gör att man lever sitt liv mer intensivt.

Den bästa bearbetningen var nog att komma tillbaka i arbete. Jag hade som sagt hjälp av 
bildterapi, kurort, kurator och nödlinan till kontaktsjuksköterska på onkologen 
(tryggheten att alltid ha någonstans att vända sig), men det bästa var att se hur mina nya 
erfarenheter gjort mig till en lite klokare och ödmjukare människa. Jag hade mer att ge.

Har du fått någon hjälp av vårdpersonal?

Återbesök hos onkolog i flera år, samtal med kurator ett tag.




