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Inledning
I det här häftet tar vi upp fyra områden som vi vet ofta kommer i skymundan
i cancervården. 

Det handlar om existentiella frågor, barnfamiljen i cancervården, sex och cancer 
och sjukskrivning vid cancersjukdom. Vi vet alla att det här är viktiga frågor för våra 
patienter, för deras närstående och också för oss själva. Ändå tappas de ofta bort. 

Varför är det så? Det kan säkert finnas flera orsaker, varav en med stor säkerhet är att 
vi inte riktigt vet hur vi ska närma oss dem. Vi hoppas att det här häftet ska ge dig som 
arbetar i cancervården stöd och inspiration att låta de här frågorna ta den plats de 
behöver i mötet med våra patienter.

Ämnena och de råd som ges är hämtade från det regionala vårdprogram om 
psykosocialt stöd och rehabilitering som gavs ut av Regionalt cancercentrum syd 2012 
men är allmängiltiga och aktuella i all cancervård, oavsett vilken diagnos patienterna 
har, vilken behandling de får eller vilken sjukdomsfas de befinner sig i. Häftet är 
utvecklat och sakkunniggranskat av personer med kunskap och erfarenhet inom de 
respektive områdena.

Ett stort tack till alla som har bidragit med sina erfarenheter, granskat, tipsat och på 
annat sätt bidragit till innehållet.

Maria Hellbom
Patientprocessledare för rehabilitering
Regionalt cancercentrum syd

cancervård i 
nutiden
forskning för 
framtidenRCC Syd 

Medicon Village 
Scheelevägen 8, byggnad 404 
223 81 Lund

E-mail: rccsyd@skane.se 
Telefon: 0768-890189 
Hemsida: www.cancercentrumsyd.se

Ansvarig: maria.hellbom@skane.se
 046-17 15 30
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Existentiella frågor
Existentiella frågor är både enkla och svåra. Enkla för att de berör oss alla och för att vi 
alla har dem med oss under livet. Svåra för att det är stora frågor som ingen egentligen 
kan ge något svar på.

De existentiella frågorna handlar om människans livsvillkor: att alla vi som lever en dag 
ska dö, vilken mening var och en av oss har i våra liv, vilken mening - om någon - som 
finns med det som händer oss. Frågorna kan också handla om saker som ensamhet och 
gemenskap, trygghet och tillit, sorg, skuld och förlåtelse.

I sjukvården blir de existentiella frågorna särskilt aktuella både för dem som behöver 
vård och för dem som ger vården. Det gäller i synnerhet i cancervården, där frågor om 
till exempel lidande och död ofta är mycket påtagliga.

Vi kan inte ge entydiga svar på existentiella frågor, bara ensamma eller tillsammans 
hitta sätt att förhålla oss till dem. 

Här beskriver några människor med anknytning till cancervård - en cancerläkare, en 
sjukhuspastor, en kontaktsjuksköterska och en vårdchef - hur de i sitt dagliga arbete 
möter existentiella frågor, hur de gör med dem och hur de bearbetar de frågor som 
arbetet väcker hos dem.

Cancerläkaren

Det mänskliga mötet och närvaron kan 
aldrig ersättas
Carina Modéus är cancerläkare och håller även på att utbilda sig till psykiater. Hon har 
lång erfarenhet av cancervård vid Skånes onkologiska klinik och har även arbetat på 
rehabiliteringshemmet Lydiagården i Höör.

Hur har du mött existentiella frågor i ditt arbete inom cancervården, Carina?

Frågorna finns under ytan, som urberget, när livet pågår och allt är som vanligt. När livet är 
hotat, som det ofta är vid cancersjukdom, blir frågorna väldigt påtagliga. De liksom ”går i 
dagen”, blir ”på riktigt”.

Vilka är de vanligaste frågorna du möter och hur kan de ta sig uttryck?

Alla existentiella teman finns med - hopp, hopplöshet, frihet, ansvar, mening, förtröstan, 
lidande, kärlek, skuld, försoning… allt det ”stora”.

När livet närmar sig sitt slut vaknar ofta en rädsla för ensamhet, beroende, utsatthet och 
övergivenhet. För mig är det viktigt att vi i vården visar att vi inte överger människor, att vi 
förmedlar att vi finns där – till slutet om det behövs. Möte och närvaro är oerhört centralt, tror 
jag, det kan aldrig ersättas på något sätt.

Vad gör du då du möter en människa med existentiella frågor?

Jag lyssnar. Jag försöker visa att jag inte är främmande för frågorna, sedan slår jag följe med 
patienten i sökandet efter svar. Jag undviker att komma med mina försök till svar – de är ju 
mina. Om patienten uttryckligen frågar, så berättar jag förstås. Men det viktigaste är ändå att gå 
dit patienten är och att följas åt på vägen.

Vilka frågor väcker arbetet hos dig? Hur bearbetar du själv detta?

Eftersom jag är människa skiljer sig inte mina frågor från andra människors. En del av dem 
väcks av mitt arbete och andra av att livet är som det är. Den samvetsstress, som väcks av att se 
människors behov och inte alltid kunna fylla dem, är viktig att få syn på och förhålla sig till. 
I arbetet med svårt sjuka behöver jag vårda min känslighet. Det är bara möjligt om jag hjälpligt 
klarar att hålla balans mellan arbete och vila, ge och ta emot, tala och lyssna. Min livskompass 
behöver ständigt kalibreras, så att mina val leder till att jag lever mitt liv på ett sådant sätt att 
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det håller att skiljas ifrån. Mina källor till energi, sammanhang, tröst, hopp och glädje finns i 
tillhörighet till mina närmaste, i naturen, i kyrkans riter, i musiken och i tystnaden.

Tror du att man i cancervården skulle kunna vara mer öppen för existentiella 
frågor? Hur skulle man kunna vara det, i så fall?

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Det finns till och med statistik som 
visar det. I andra kulturer och hos olika religiösa samfund i Sverige får frågorna utrymme 
och människor får möjlighet att dela dem med varandra, i sin trosgemenskap eller hos sin 
själavårdare. I vårt sekulariserade samhälle hamnar frågorna ofta i sjukvården. Människor 
kommer till oss, till ”vetenskapen” med sina frågor och vill ha svar. Vi saknar både medvetenhet 
om och beredskap för detta. 

Jag är övertygad om att det skulle vara bra för oss alla att ge de existentiella frågorna mer 
utrymme, att skapa forum och mötesplatser där vi kan arbeta med dem. Att skapa den 
”effektivitetsfria zonen” där vi kan mötas i gemenskap kring de här frågorna, och prestigelöst 
arbeta med dem. Då orkar vi också hjälpa våra patienter att möta och bära frågorna.

Något som är viktigt för mig är att aldrig överge en människa i nöd. Det kan jag inte 
kompromissa med. Om vi i vården inte kan göra någonting annat, så borde vi i alla fall finnas 
kvar för dem vi vårdar. Det är en anständighetsfråga, tycker jag, att inte överge sina patienter! 

Jag är övertygad om att det gäller att veta var man har sina källor, vad som ger sammanhang, 
tröst och glädje i sitt eget liv och ge det utrymme. Vi behöver alla hjälpas åt att hitta det och 
vårda det hos oss själva och varandra, tror jag.

Sjukhuspastorn

Cancersjukdomen sitter i kroppen men 
drabbar hela livet
Harald Fritzson är sjukhuspastor vid länssjukhuset i Halmstad, där han har jobbat 
sedan 2007. Han är pastor sedan 1976 i Svenska alliansmissionen, en frikyrklig 
sammanslutning som i tro och bekännelse ligger nära Svenska kyrkan.

Kan du berätta hur du möter de existentiella frågorna i ditt arbete som 
sjukhuspastor, Harald?

De existentiella frågorna handlar om vårt liv och våra livsvillkor och de finns hela tiden med 
i sjukvården. Jag möter dem hos alla: Patienter, närstående, vårdpersonal... jag tror att vi alla 
behöver ha en beredskap för de här frågorna och ge dem plats.

Cancersjukdomen sitter i kroppen men drabbar hela livet. Kropp, själ och ande - alla delar 
berörs av sjukdomen och alla delar behöver läka. Vården fokuserar mycket på att läka de fysiska 
bitarna, men jag tror inte att man kan bli fullt ut ”frisk” eller ”helad” utan att alla delar får 
utrymme och uppmärksamhet.

Vilka är de vanligaste frågorna? Hur kan de ta sig uttryck?

Jag möter mycket undran om varför hos människor som drabbats av cancersjukdom. Varför just 
jag? Undran finns också inför hur livet nu ska bli. Kommer man att få vara med sina nära och 
kära? Hur länge? Osäkerheten är stor. 

För mig handlar det mycket om att lyssna och närvara, följa med patienten i den bearbetning 
som sker. Att få uttrycka det man går igenom med någon som lyssnar till det resonemang man 
själv för kring detta är ett sätt att integrera det som hänt och händer med resten av sitt liv. Att 
lyssna på en människas livsberättelse är stort och viktigt.

Ibland kommer de existentiella frågorna fram i form av tystnad, kanske är det när smärtan är 
för stor för att man ska kunna uttrycka dem. Man är kanske inte redo eller har inte orden eller 
orken att uttrycka sin smärta. Då behöver jag vara med i tystnaden och visa att jag kan vara kvar 
i den. 

I mötet kring existentiella frågor är jag medmänniska först och främst - pastorsrollen kommer 
sedan. Om dörren till livsåskådningsfrågorna är öppen hos den man samtalar med så kan man 
använda de kyrkliga ritualerna, bönen och nattvarden som en varsam hjälp på vägen i sökandet. 
Men det viktiga är att möta människan där hon är och gå tillsammans, inte att gå i en 
viss riktning. 
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Vilka existentiella frågor och dilemman väcker ditt arbete hos dig? Hur 
bearbetar du själv detta?

Det som berör mig mycket är att livet så snabbt kan förändras. Att det kan gå från ”mitt i livet” 
till ”kamp för livet” på ett ögonblick. Det reflekterar jag ofta över och det präglar nog numera 
mitt eget förhållningssätt - jag försöker ta vara på livet nu och skjuter inte upp saker. Livet är 
”direktsändning”!

Det är klart att jag också kan känna mycket ilska och undra varför människor drabbas. Jag tror 
att det är viktigt att vi alla i vården, jag också, samtalar till exempel i handledning om det som 
berör oss och det vi känner. Jag har också min tro, ett hopp med mig i livet om att verkligheten 
är större än vi ser och förstår.

Tror du att man i cancervården skulle kunna vara mer öppen för existentiella 
frågor? Hur?

Ja, absolut! Vi måste se helheten, kropp, själ, ande, och människan i sitt sammanhang. Ett 
läkande på riktigt behöver alla delarna!

Jag upplever att vi är på väg mot en ökad öppenhet inför livets mysterium i samhället 
överhuvudtaget. Det har under en period varit rationellt och ifrågasättande, men det ändras nu. 
Vi söker på olika sätt efter grundtillit, tror jag. Livsåskådningsfrågor blir viktigare igen.

Jag tror inte att existentiella frågor helt kan eller ska lämnas över till ”experter”. Vi behöver alla 
ha en beredskap för att vara medmänniskor. Det vill nog i grund och botten alla vara. Det som 
känns tydligt idag är att tiden är så knapp, särskilt i vården - och de här frågorna måste få ta 
tid. Man kan ju inte ”snabba sig” igenom existentiella frågor. Möjligen kan man ge dem små 
”utrymmen” om inget annat hinns med. Det förstår jag ibland sker - ett litet möte kring det 
svåra samtidigt som man kopplar droppet, till exempel. Det kan vara mycket värdefullt, men vi 
behöver också skapa tid.

Kontaktsjuksköterskan

Att möta ovisshet
Monica Olsson är kontaktsjuksköterska och arbetar i kolorektalteamet på kirurgkliniken 
vid Blekingesjukhuset i Karlshamn. Hon är från början undersköterska och utbildade 
sig i början av 2000-talet till sjuksköterska. Hennes roll som kontaktsjuksköterska har 
växt fram under flera år.

Monica, hur möter du existentiella frågor i ditt arbete?

Mitt arbete som kontaktsjuksköterska innebär bland annat att jag är med vid samtal där 
patienter får svåra besked - det kan vara besked om cancerdiagnos eller behandlingssvikt. Där 
kommer de existentiella frågorna. Vi följer upp våra samtal med telefonkontakt och där kan de 
här frågorna också komma upp.

Vilka är de vanligaste frågorna? Hur tar de sig uttryck?

Det vanligaste är frågor om framtiden. Hur länge kan man leva med det här? Hur kommer det 
att bli? Frågorna handlar om den ovisshet cancerdiagnosen skapar. 

Patienter har också många gånger frågor om varför de har fått sjukdomen. De har skött sin 
hälsa och undrar hur det kan komma sig att de har fått cancer trots det. Det känns orättvist, 
man kanske också känner skuld. Andra frågor kan gälla hur man ska välja - det förekommer 
att patienter väljer bort behandling, framför allt då det är frågan om palliativ behandling. Det 
handlar om ett val mellan aktiv behandling och den påverkan den har på livet och den påverkan 
en obehandlad sjukdom kan ha.

Vad gör du då du möter en människa som bär på existentiella frågor 
och dilemman?

Jag tror att det är väldigt viktigt att jag som sjuksköterska möter de här frågorna med ärlighet, 
och att jag säger att vi inte vet till exempel hur lång tid man kan leva med sjukdomen. Vi vet 
ju inte det! Jag minns att man förr i världen kunde säga en tid, ”sex månader” eller ”ett år”, till 
patienter när de frågade så. Patienten fick ett besked som tog bort ovissheten just där och då, 
men när det sedan inte blev så... nej, man måste våga och orka vara ärlig. Man måste vara kvar 
med den där ovissheten och säga det man vet, men vara ärlig med att det är mycket vi inte vet.
Jag försöker visa att jag bryr mig om hur patienten har det och öppna för existentiella frågor. 
När jag ringer patienten efter diagnosbesked frågar jag ”hur har tankarna gått de här dagarna?”. 
Det är samtal där jag fångar upp mycket.
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Vi är ett litet sjukhus här i Karlshamn och har inte så mycket resurser för stöd, men vi har en 
jättebra sjukhusdiakon och honom hänvisar vi ofta patienter till när vi ser att det finns behov av 
djupare samtal.

Vilka existentiella frågor väcker ditt arbete hos dig? Hur bearbetar du 
själv detta?

Vi kontaktsjuksköterskor ska finnas till för patienten i alla lägen. De ska kunna ringa, vi ska vara 
deras trygghet och fasta punkt. Men ibland tänker jag ”men vi då, vem ska ta hand om oss?”. Vi 
är ju med vid de här svåra samtalen och ska möta de svåra frågorna och det påverkar oss också. 
Det skulle vara konstigt om man inte blev berörd av det man möter.

Det blir också en kontrast och en balansgång med livet utanför jobbet. Jag menar, att komma 
hem från en dag där man lämnar svåra besked om liv och död och möter patienters svåra 
lidande, och så kanske någon i familjen har en sticka i fingret... det blir en omställning.

Man lär sig det här! I början tyckte jag att det var skrämmande till exempel att vara med och ge 
diagnosbesked. Men jag känner mig trygg nu, man får erfarenhet med tiden. Mitt arbete ger en 
mening - det är viktigt för mig att få ge stöd och trygghet till människor när svår 
sjukdom drabbar. 

Vi har ett bra stöd i varandra både vi kontaktsjuksköterskor och vi i teamet som träffar 
patienterna. Det fungerar jättebra med läkarna här. Men det är klart, det skulle vara skönt med 
möjlighet till handledning eller liknande.

Tror du att man i cancervården skulle kunna vara mer öppen för existentiella 
frågor? Hur skulle man kunna vara det?

Ja, det här kan man absolut utveckla. Jag tror att vi som kontaktsjuksköterskor behöver visa att 
vi bryr oss om de här frågorna, vi också. Det skulle vara bra att prata mer om existentiella frågor 
och beskriva vad det kan handla om. Då skulle vi kunna hitta fler sätt att prata om det här med 
varandra och med våra patienter.

Vårdchefen

Det är därför jag är här
Karin Petersson är vårdchef på Skånes Onkologiska Klinik på Skånes 
Universitetssjukhus. Uppdraget innebär att hon har ett direkt ledningsansvar för alla 
enhetschefer på kliniken och för driften av kliniken. Hon sitter också i klinikledning. 
Karin har arbetat som chef inom cancervård i snart 20 år.

Karin, hur möter du existentiella frågor i ditt arbete?

Inom cancervården finns existentiella frågor alltid med, jag möter dem ofta hos till exempel 
enhetschefer och hos läkare på kliniken. Det handlar om tankar och frågor kring meningen 
med det man gör, känslor av skuld och otillräcklighet, och av sorg – många av de patienter vi 
möter och lär känna dör i vår vård.

Vilka är de vanligaste frågorna? Hur kan frågorna ta sig uttryck?

Balansen mellan det djupa engagemanget i arbetet, den egna professionella rollen och att ”vara 
människa”, att räcka till för ett liv när arbetsdagen är slut, är ett dilemma som jag ofta möter. En 
del kan uttrycka det som att de är alldeles tomma på känslor efter sitt arbete – de orkar inte ens 
känna glädje åt saker som till exempel att barnen kommer hem med en fin teckning från dagis. 
Vårt jobb måste ha gränser men de är inte lätta att stanna vid när man möter så mycket lidande 
och så stora behov.

Det är vanligt att man blir berörd och gripen på olika sätt av det man ser och upplever i vården 
och kämpar med hur man ska förhålla sig till det. Att se att man skulle kunna hjälpa där hjälp 
behövs, men inte räcker till eller att man av praktiska skäl inte kan hjälpa väcker väldigt mycket 
känslor och tankar kring trygghet, ansvar, medmänsklighet och svek.

När min dörr står öppen kan det hända att man kommer in till mig, ”Karin har du en stund”. 
Ofta börjar samtal hos mig med praktiska frågor, ”hur ska vi lösa det här”, men efter en stund 
kan det visa sig att det egentligen har hänt något som har väckt djupare tankar och det är vad 
man behöver prata om.
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Vad gör du då du möter en människa som bär på existentiella frågor 
och dilemman?

Jag försöker vara tillgänglig och ge utrymme, visa att jag är beredd att finnas där för samtal. Jag 
har lärt mig att jag måste lyssna och låta de här samtalen ta tid. Jag försöker hjälpa till att ge 
perspektiv. Ibland hjälper jag vidare till samtalsstöd eller mentorsstöd.

Jag tror att det är väldigt viktigt att skapa tid för reflektion, till exempel vid möten, och att skapa 
ett tillåtande klimat där man inte måste förbättra eller lösa problem hela tiden, vara ”duktig”, 
utan kan låta frågorna och tankarna få vara som de är. Då kan man få uppleva att man inte är 
ensam och hitta stöd hos varandra. Om man som grupp ser att man till exempel kan gå igenom 
en jobbig period tillsammans kan man hitta styrkan i den gemensamma upplevelsen och 
använda den. Det kan bli en fantastiskt stark arbetsgrupp av en sådan process.

Vilka existentiella frågor väcker ditt arbete hos dig? Hur bearbetar du 
själv detta?

Jag känner mig så klart som alla andra ofta otillräcklig och frustrerad i mitt arbete. Men varje 
gång jag kommer in på kliniken och ser våra patienter och vår personal så känner jag att ”ja, det 
är därför jag är här”. Det finns en djup känsla av att det här är meningsfullt. Jag bär också med 
mig en övertygelse om att det alltid finns något gott hos alla. Även om någon kanske vräker ut 
sin ilska och frustration mot mig så tänker jag att det handlar om att något har hänt – bakom 
det finns den där godheten. Sen är jag nog sådan som person att jag alltid kan tro på att saker 
ska bli bättre, även när det är jobbigt.

Tror du att man i cancervården skulle kunna vara mer öppen för existentiella 
frågor? Hur skulle man kunna vara det, i så fall?

Jag tror absolut att vi behöver vara öppna för existentiella frågor och arbeta med dem hela tiden. 
Det behöver vi göra i det dagliga arbetet men också när vi utvecklar och planerar verksamheten. 

Vårt arbete i vården har idag starkt fokus på effektivitet och alla känner ett stort ansvar för att 
vi använder våra resurser på bästa sätt, det gäller inte minst enhetschefer. Vi är inriktade på att 
lösa problem, förbättra, ständigt hitta ”smartare” sätt att jobba.

Det är absolut angeläget och viktigt att vi använder våra begränsade resurser ansvarsfullt och 
får stöd för att hitta effektiva lösningar. Samtidigt tror jag att all den här effektiviseringen har en 
gräns. Den riskerar att ”bita sig själv i svansen” om vi driver den för hårt och bli hinder för ett 
på djupet gott arbete. Vi behöver också ge tid och utrymme för reflektion för att hitta och hålla 
fast vid det som gör vårt arbete meningsfullt för oss. Skapar vi den tiden och det utrymmet för 
våra medarbetare så orkar de vara här för våra patienter, nu och i framtiden.

Barnfamiljen i cancervården
En cancerdiagnos påverkar hela familjen. Cancersjukdomen tar plats och skapar oro 
och rädsla. Sjukdomen och behandlingarna leder ofta till behov av praktisk hjälp
och stöd. 

Hur tillgodoser cancervården de behov en barnfamilj har? Hur bemöts barn som 
närstående? Vilka skyldigheter har vårdpersonalen gentemot barn som närstående? 
Vilken hjälp finns att få?

Här kan du läsa om vad hälso- och sjukvården behöver tänka på i mötet med en familj 
där en vuxen är cancersjuk, hur man kan och bör informera barn som närstående, vilka 
skyldigheter vården har gentemot barn som närstående och vilka resurser som finns för 
information och stöd.

Här finns också en intervju med en kvinna, Anna, som berättar vad hon och hennes 
familj saknade mest då hennes man blev cancersjuk och dog.

Hur möter man barnfamiljen

Att en förälder med ansvar för minderåriga barn kan få cancer och kanske dö ifrån sin familj är 
smärtsamt och jobbigt att konfronteras med även för dem som arbetar i vården. Kanske är det 
en av anledningarna till att vårdpersonalen ibland är så dåligt förberedd på att ta hand om och 
möta behov när de uppkommer.

Små, enkla saker kan göra stor skillnad för att barnfamiljen ska känna sig välkommen och sedd 
när den kommer till cancervården. Färgkritor, leksaker, barnböcker att låna, en ostörd hörna 
där man kan byta blöja, möjlighet att få en smörgås eller värma mat till en hungrig liten mage. 
Det kan vara omtanken att inte förlägga behandling till tioåringens födelsedag eller till dagen 
för barnens skolavslutning.

Som alltid är det viktigaste att se och möta människan bakom cancerdiagnosen och ta hänsyn 
till att han eller hon också finns i ett annat sammanhang än i vårdsituationen. Att visa intresse 
för hur det sammanhanget ser ut och respektera att det behöver fungera för patienten och 
familjen innebär ett stort steg på vägen.

Fråga alltid om det finns minderåriga barn i familjen

Vårdpersonal behöver tidigt, helst redan när en välgrundad misstanke om cancer finns, fråga 
om det finns minderåriga barn i familjen och när de är födda. Uppgifterna ska dokumenteras i 
patientens journal så att andra vårdgivare inte missar informationen. Självfallet ska man redan 
här fråga om det finns behov av information och stöd till barnen, och om det gör det erbjuda till 
exempel kuratorskontakt.
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Det är viktigt att komma ihåg att även äldre och ensamstående personer kan ha ansvar 
för minderåriga.

Om det finns barn ska vårdpersonalen alltid fråga var de är just för tillfället och vem som tar 
hand om dem. Vårdpersonalen ska fråga om hur föräldern tänker kring att berätta för barnen 
om cancerdiagnosen. När och hur tänker man göra det?

Hur kan man prata med barn om cancer?

Att berätta för sitt barn att man själv eller någon annan för barnet viktig person har fått cancer 
är naturligtvis något ingen vill behöva göra. Som föräldrar och vuxna är det vår naturliga 
instinkt att vilja skydda våra barn från att uppleva svåra saker.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att barn behöver få vara delaktiga. Ofta är barn, även 
små barn, bra på att läsa av sin omgivning och de märker om något inte är som vanligt även om 
vi inte säger något till dem. I värsta fall leder brist på information och delaktighet till att barnet 
känner sig utestängt och blir ensamt med sin oro och sina tankar om vad som händer.

Bjud in till delaktighet

Det är bra om vårdpersonalen aktivt kan uppmuntra och välkomna barn att tillsammans med 
sina föräldrar besöka sjukhuset, kanske vara med vid någon behandling och få titta och känna 
på medicinsk utrustning. Verkligheten är ofta betydligt mindre dramatisk och skrämmande 
än de fantasier som barnet har om den. Vårdpersonalen kan uppmuntra föräldrar att berätta 
enkelt och övergripande för barnet vad som händer i behandlingen. Om den vuxne blir inlagd 
ska barn givetvis välkomnas att besöka honom eller henne. När det gäller en barnfamilj är 
personalkontinuitet extra viktigt, och information till familjen i närvaro av barn bör alltid ske 
av vårdpersonal som familjen känner och är trygg med.

Viktigt att berätta

Barn behöver få veta att det inte är deras fel att föräldern fått cancer eftersom de sätter det som 
händer i samband med sig själva ända upp i tonåren. Man behöver också tydligt berätta för barn 
att cancer inte är smittsamt, som maginfluensa eller barnsjukdomar. Barn behöver få veta att 
man kan krama och röra vid sin förälder som vanligt. Man behöver också prata med barnen om 
vem som ska ta hand om dem om mamma och pappa inte kan göra det – vem som kommer att 
hjälpa till med skolgång, kontakten med kompisar, fritidsaktiviteter och liknande.

Råd till föräldrar om hur de kan prata med barn om cancer

• Berätta kortfattad och utan detaljer om inte barnet själv ställer detaljerade frågor.
• Använd ett enkelt språk. Kalla saker vid sina rätta namn, säg till exempel ”cancer” 
 (inte ”sjukdomen”).
• Om föräldern har en cancersjukdom som han eller hon förväntas tillfriskna från 
 så behöver det sägas tydligt till barnet. Många barn (och vuxna) tänker automatiskt 
 att cancer leder till döden.
• Tala sanning. Information måste vara helt sanningsenlig men behöver inte 
 nödvändigtvis innehålla allt som föräldrarna själva vet.
• Man behöver säga tydligt till barnet att det alltid är välkommet att fråga, kanske efter 
 att ha funderat, berättat för en kompis eller sovit på saken.
• Skola och förskola bör informeras och barnet bör givetvis få veta att det sker.
• Det finns hjälp. Sjuksköterska eller läkare kan ordna med remiss till exempelvis 
 kurator som kan stötta dem, och barnen. Kurator eller psykolog på skola kan också 
 vara en värdefull hjälp.

Om den vuxne inte blir frisk

När det står klart att en vuxen med cancer inte blir frisk är det extra viktigt att inte glömma 
barnens behov. Det är svårt att tala med barnen samtidigt som det är smärtsamt också för vuxna 
att förstå och acceptera att någon kommer att dö i sin sjukdom. Alla, också vårdpersonalen, har 
i den situationen på olika plan behov av att bearbeta och sörja. Samtidigt måste alla vuxna vara 
närvarande för barnen och lotsa och hjälpa dem igenom det som sker. Det är känslomässigt 
krävande och vuxna kan behöva stöd och hjälp.

Här är det särskilt viktigt att barnen får vara delaktiga. Det är viktigt att vara medvetna om att 
en stark instinkt att skydda barn från svåra känslor och upplevelser kan göra att man tvekar att 
berätta att en förälder inte kommer att bli frisk. Då ska man komma ihåg att det är värre att bli 
lämnad ensam och övergiven med svåra känslor än att gå igenom svåra saker med stöd från 
trygga vuxna i omgivningen.

Som alltid är det viktigt att vara ärlig när barnet frågar saker. Det innebär att man måste våga 
säga att man inte vet när man inte gör det. Det är också viktigt att inte använda omskrivningar 
eftersom dessa kan förvirra särskilt små barn – att våga säga ”dö” istället för ”somna in” eller 
”gå bort”.

Vid dödsfall

Delaktighet är också viktig vid döende och död. Här behöver vårdpersonalen vara noga med 
att visa att barnen är välkomna att vara med till exempel på en vårdavdelning. Vårdpersonalen 
behöver finnas vid barnens sida och förbereda dem på vad som händer, hur det ser ut, känns, 
låter och vara tillgängliga för att prata och svara på frågor – ibland om och om igen.
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Här bör vårdpersonal göra sitt yttersta för att ordna så att den eller de i personalen som familjen 
känner väl och är trygg med är den som stöttar och lotsar.

Det är viktigt för barn att få möjlighet att ta avsked både före och efter dödsfall och att barnet 
får se den döde. Man ska naturligtvis inte tvinga barnet till något, men stötta och uppmuntra 
barnet och föräldrarna och låta avskedet ta den tid det tar. Efteråt kan barnet behöva bearbeta 
upplevelsen direkt genom att till exempel fråga saker, leka eller rita. Kanske behöver barnet få 
komma tillbaka till vårdavdelningen vid ett senare tillfälle och träffa personal som var med 
vid dödsfallet.

Barns sorg

Ett barn som mist en förälder kommer att bära med sig den upplevelsen hela livet. Hur vården 
och omhändertagandet sett ut kring sjukdomen och dödsfallet och hur vårdpersonal bemött 
och funnits till hands har stor betydelse för hur ”bärbar” upplevelsen och minnet blir. Sorgen 
kommer att finnas med barnet hela livet även om den förändras över tid.

Ibland säger man att barns sorg är ”randig”. Den kommer och går snarare än att vara 
konstant. Barn kan leka och till och med skratta och busa ena stunden och vara allvarliga och 
förtvivlat ledsna i nästa stund. Det här är en helt normal och förmodligen viktig psykologisk 
skyddsmekanism som det kan vara bra att vara medveten om som vuxen. Därmed undviker 
vi som vuxna att bli undrande, irriterade eller tycka att det är olämpligt uppförande om barn 
leker eller busar till exempel när någon är döende. Ett rum eller en hörna med leksaker på en 
vårdavdelning där det är ”tillåtet” att leka och vara som vanligt en stund kan fylla en mycket 
viktig funktion som ”ventil” eller ”pausplats” i det svåra.

Vårdpersonalens skyldigheter gentemot barn som närstående

Barn har en lagstadgad rätt till information, råd och stöd när barnets förälder eller en vuxen 
som barnet varaktigt bor tillsammans med drabbas av en allvarlig fysisk sjukdom eller om en 
vuxen som har den faktiska omsorgen om ett barn oväntat avlider.

Det innebär att vårdpersonal har en skyldighet att säkerställa att barnet får information och 
stöd. Om en eller båda föräldrarna eller vårdnadshavarna kan och kommer att informera barnet 
behöver vårdpersonalen inte vara de som informerar. Personal i hälso- och sjukvården kan dock 
behöva vara de som ger förälder eller vårdnadshavare stöd och råd kring hur de ska gå till väga. 

Som alltid är det viktigt att eventuell information till barn och föräldrar ges av någon i 
vårdpersonalen som familjen känner och har god kontakt med i möjligaste mån.

Vid misstanke att barn far illa

Om vårdpersonalen möter en familj och får misstanke om att det finns barn som inte får 
sina behov tillgodosedda eller far illa är de enligt lag skyldiga att kontakta socialtjänsten och 
informera om det.

Att barn far illa behöver inte handla om fysisk misshandel eller att barnet lever i uppenbar 
social misär. Det kan också handla om så kallad omsorgssvikt, till exempel att en på ytan 
välanpassad vårdnadshavare har missbruksproblem som uppdagas vid en cancerdiagnos eller 
om att ensamstående förälder utan socialt nätverk blir svårt sjuk och att minderåriga barn då 
behöver någon som tar hand om dem i vardagen.

Att kontakta socialtjänsten kan kännas svårt. Det finns en risk att man blundar för de signaler 
som finns och inte gör något. Man kanske tänker att det nog inte är så illa, att det bara var den 
här gången och att det nog inte händer igen. Men alla måste vara uppmärksamma och hjälpas åt 
att skydda barn från att fara illa.

Vem kan hjälpa till?

På kliniker och mottagningar finns vanligen en personal, ofta kurator, som är utsedd till 
klinikens eller mottagningens kontaktperson för barn i fara. Om man får en misstanke är det 
viktigt att man snarast informerar kontaktpersonen. Här, eller hos sjukhusjurist, kan man 
diskutera situationen och få stöd och hjälp att gå vidare. Det är som alltid viktigt att man 
dokumenterar vad man gör, och lämpligt att så fort som möjligt informera sin närmsta chef.

Vad händer efter anmälan?

Det som händer när socialtjänst får information om att ett barn far illa är att man gör en 
utredning för att se vilken hjälp och stöd familjen behöver för att klara av situationen själva. Det 
är mycket sällan frågan om att barnen ska tas ifrån sina föräldrar – det sker bara om alla andra 
möjligheter har uttömts.

cancervård i 
nutiden
forskning för 
framtiden
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Oj, vad gör ni här?
En närstående berättar 

Anna förlorade sin man drygt ett år efter att han fått sin cancerdiagnos. I familjen fanns då 
fem barn i åldrarna 2 till 20 år. Maken vårdades på olika kliniker och däremellan i hemmet. 
Sista perioden när han blev allt sämre vårdades han på en palliativ vårdavdelning. Sina tre sista 
veckor i livet vårdades han i hemmet.

Anna, hur tycker du att ni som barnfamilj blev mottagna av vården under din 
mans sjukdom?

Det var tydligt att man inte var van vid att det kom barn till någon av de avdelningar där 
min man vårdades. Det fanns oftast ingen lekhörna, inga leksaker eller barnböcker, inte ens 
färgpennor att rita med.

En gång när vi kom för att besöka min man på vårdavdelning så möttes vi av att en 
vårdpersonal utbrast ”oj, vad gör ni här”. Då känner man sig inte särskilt välkommen. Min man 
sov när vi kom men jag visste att han ville träffa barnen så mycket han orkade, och de honom, 
det var jätteviktigt för oss. Men det var inte så lätt att bara sitta där och vänta på att han skulle 
vakna, flera av barnen är ju rätt så små och det fanns inget alls de kunde sysselsätta sig med där.

Vad saknade ni mest i bemötande och omhändertagande av er som familj?

Att någon såg hela vår situation. När någon drabbas är det inte bara den som insjuknar som 
berörs. Allt i tillvaron vänds upp och ner för hela familjen - oron över den sjuke finns med 
dygnet runt även hos oss runt omkring. Jag saknade även någon att prata med för både mig och 
barnen.

När det gäller barnen saknade jag professionellt stöd. Det behöver verkligen finnas på alla 
vårdavdelningar med vård av cancersjuka då många drabbade faktiskt har barn och ungdomar 
i sin närhet.

Vi kunde väldigt sällan hälsa på min man på avdelning hela familjen tillsammans, eftersom han 
för det mesta låg på en sal med andra patienter. Jag förstår att det är ont om vårdplatser men vi 
kände oss väldigt obekväma och kände att barnen störde de andra patienterna. Därför kunde 
jag de flesta gångerna bara ta med ett barn i taget dit, det fungerade inte alls bra.

Fick ni som par och familj något stöd under din mans sjukdom?

Vi fick kontakt med en kurator i början, men det var bara ett par samtal med mig, mest om 

praktiska saker som sjukskrivning och så. Efter det kunde hon inte hänvisa till något fortsatt 
stöd för vare sig oss vuxna eller för barnen. Min man hade en försäkring genom sitt arbete som 
betalade för samtal hos en privatpraktiserande psykoterapeut och dit gick han och jag. Det var 
bra, men när min man dog kunde jag inte fortsätta där, det var ju hans försäkring.
När min man dött fick vi kontakt med en barnpsykolog som hjälpte några av barnen till en 
sorgegrupp för barn som drivs ideellt och det har varit en viktig del i deras bearbetning.

Vad vill du säga till vårdpersonal som möter en barnfamilj i cancervården? 
Vad ska de tänka på? Vad tycker du är viktigast?

Bemöt alla individerna i en familj med respekt, fråga även hur de mår och vad de behöver. 
Bemötandet är jätteviktigt. Informera tydligt! Berätta vad som kommer att ske, hur 
behandlingsplanen ser ut, när olika saker planeras ske och sådana saker. Var öppen och ärlig – 
både mot vuxna och mot barn. Ge barnen möjlighet att ställa frågor till personalen.

Försök om det går att ge patienter med familj ett eget rum så att de kan få vara ifred. 
Anpassa vårdavdelningar så att barnfamiljer kan vistas där, ha förströelser som barnfilmer, 
papper & penna, barnböcker. Små barn tycker att det är spännande att få leka med 
”doktors-saker”(plastsprutor, gasbindor och liknande). Erbjud samtalsstöd till samtliga 
familjemedlemmar hos kompetent och erfaren personal.
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Sex och cancer
Alla former av cancerbehandling kan ge sexuell påverkan, oavsett vilket organ 
cancersjukdomen utgått från. I tillägg kan känslomässiga reaktioner och existentiell kris 
påverka välbefinnandet och den sexuella hälsan vid cancer. Forskning har visat att en 
stor andel patienter, kanske så mycket som hälften, får bestående sexuella problem efter 
cancerbehandlingen.
 
Ska man prata om sex med någon som behandlas för cancer? Naturligtvis ska man det!

Här kan du läsa om sexuell påverkan i samband med cancer och cancerbehandling 
och hur man kan prata med patienter och närstående om det. Vid cancerbehandling 
kan fertiliteten, möjligheten att bli biologisk förälder, också påverkas och här finns 
också information om det.

Varför behövs sexuell rehabilitering?

Med sexuell hälsa menar man ett kroppsligt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande 
som grundar sig på begreppet sexualitet, en central aspekt som följer oss genom hela livet. 
Sexualiteten är en del av vår identitet och av vår självbild och kommer till uttryck bland annat i 
vår sexuella orientering, i könsroller, i våra värderingar och relationer men också i hur vi tänker, 
fantiserar och agerar. I sexuell hälsa ligger fokus på individens njutning och välbefinnande samt 
på ett positivt och respektfullt närmande av sexualitet och relationer. 

Sexuell påverkan kan till exempel vara

• Smärta i underlivet
• Bristande lust
• Erektila funktionsstörningar
• Sammanväxningar i slidan efter cancerbehandling
• Urin- och avföringsinkontinens
• Svårighet att förlika sig med ett förändrat utseende efter förlust av kroppsdel

Det är ofta omfattningen av behandlingen som är avgörande för hur sexualiteten påverkas. Alla 
former av cancerbehandling kan ge sexuell påverkan, oavsett vilket organ cancersjukdomen 
utgått från. Förutom rent fysisk påverkan kan känslomässiga reaktioner och existentiella 
funderingar påverka välbefinnandet och den sexuella hälsan vid cancer. 

Kroppsliga förändringar påverkar inte bara självbilden och den sexuella hälsan utan även 
självkänslan, vilket kan få återverkningar inom en rad olika områden i personens liv, samliv, 
arbete och sociala kontakter.

Information, kunskapsförmedling och enklare samtal fungerar ofta som den enda nödvändiga 
insatsen för att minska eller lindra konsekvenserna av förändringar i den sexuella hälsan. Om 
patienter inte har kunskap om medicinska aspekter, hur sexualorganen fungerar fysiologiskt, 
både före sjukdom och i samband med behandling kan det ge upphov till stark oro. Även i sen 
palliativ fas kan sexualiteten vara av stor betydelse och information efterfrågas.

Prata med patienter om sexuell påverkan!

Hur kan vårdpersonal fråga om eller närma sig sexuell påverkan/ sexualitet?

Så här kan du som vårdpersonal inleda samtalet

• Många som behandlas för cancer har frågor om sexualitet. Är det något du eller din 
 partner funderat på?
• Vid cancerbehandling vet vi att den sexuella lusten och förmågan kan påverkas, är 
 det något du eller din partner känner igen?
• Det finns inget hinder för ett fortsatt aktivt sexliv om den sexuella lusten och 
 förmågan är opåverkad under behandlingstiden.

Sex är viktigt för alla

Sexualiteten är ett område som berör alla patienter med cancer, oavsett diagnos, även om inte 
alla har problem. Mellan 25 och 50 % av alla patienter med cancer får någon form av kroniskt 
sexuellt besvär. Eftersom en stor andel patienter botas från sin cancer idag så betyder det att fler 
och fler lever med kroniska sexuella problem som följd av cancersjukdom. Även hos patienter 
med kronisk cancer och i palliativ fas är sexualiteten en viktig del av livskvalitet och 
påverkas ofta. 

I vår kultur ingår inte självklart att vi ser patienter med cancer som personer med sexuella 
behov som de kan uttrycka med partner eller genom onani.

Det glöms också ofta bort att äldre och ensamstående har ett sexliv som kan påverkas. 
Forskning visar att äldre människor har sexuell förmåga och lust högt upp i ålder och att 
sexualiteten är viktig för livskvaliteten.

I sjukvården liksom i vårt samhälle är den så kallade heteronormativiteten utbredd. 
Vårdpersonalen utgår ofta från att alla patienter är heterosexuella, strävar efter monogama 
parförhållanden över tid med kärleken som utgångspunkt för att kunna leva ut sin sexualitet.
Homo-, bi- eller transsexualitet, äldres sexualitet och sexuell längtan och behov vid sjukdom, är 
alltså områden som sjukvården riskerar att förbise.
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Fertilitet

Beroende på vilken medicinsk behandling som patienten får kan fertilitet, förmåga att få barn, 
påverkas för patienter i fertil ålder. Ibland försvinner förmågan helt, ibland återkommer den 
efter avslutad behandling. Även om det förekommer att man väljer bort att skaffa barn är det för 
de flesta människor mycket viktigt att kunna bli förälder, och det kan vara en stor och livslång 
sorg att få veta att det inte är möjligt. 

Hur fertiliteten påverkas är inte en kunskap som vårdpersonal kan förvänta sig att patienter 
själva har. Därför är det viktigt att alltid ta upp frågan med patienter inför behandling.

Om det finns risk för infertilitet ska patienten erbjudas fertilitetsbevarande åtgärder om det 
är möjligt. För män sker det oftast genom att lämna sperma för infrysning. När det gäller 
kvinnor finns olika möjligheter att skydda äggstocksvävnad eller frysa ned ägg, men beroende 
på cancerform och cancerbehandling kan en graviditet vara förknippad med risker vilket 
man också behöver diskutera med patienten. För män gäller att man inte med självklarhet får 
tillstånd till insemination av nedfryst sperma om man har en sjukdom i palliativt skede, och 
även detta behöver man prata om.

Även om man inte kan garantera att de fertilitetsbevarande åtgärder man vidtar faktiskt 
kommer att innebära att patienten kan bli förälder, är det viktigt att vårdpersonal pratar om 
fertilitet med patienten så tidigt som möjligt. Det är även viktigt att det finns en öppenhet för 
frågor och samtal om detta inför, under och efter behandlingen. Det är viktigt att öppna för 
samtal om detta och erbjuda stöd exempelvis med kurator eller själasörjare i den krisreaktion 
som infertilitet kan innebära. 

Självklart ska frågan om fertilitet också tas upp även med till exempel personer som redan har 
barn, som är homosexuella, och/eller som inte lever i en parrelation.

Sjukskrivning vid 
cancersjukdom
Sjukskrivning vid cancersjukdom – varför väcker det så många känslor?
Cancersjukdom och sjukskrivning berör viktiga fundament i livet för de flesta av oss: 
Vår hälsa, vårt liv, vår privatekonomi, att kunna försörja sig själv och att ha en roll och 
betydelse i samhället, en meningsfull sysselsättning.
 
I förlängningen handlar det om viktiga existentiella frågor som känsla av sammanhang, 
frihet, värdighet, trygghet, mening och rättvisa. Frågor som berör oss på djupet och 
väcker många känslor hos oss alla.

Alla som är involverade i patientens sjukskrivningsprocess behöver komma ihåg att 
bemöta patienten och varandra med omsorg, respekt och ödmjukhet när det handlar 
om så viktiga frågor. 

Här kan du läsa om vad som är viktigt att veta och tänka på vid sjukskrivning i 
samband med cancersjukdom.

Samarbete är viktigt!

Vid cancersjukdom blir det ofta fråga om långa sjukskrivningsperioder och vägen tillbaka till 
arbete kan vara lång och krokig. Många aktörer kan vara inblandade: sjukskrivande läkare, 
Försäkringskassans handläggare, patientens arbetsgivare, rehabiliteringspersonal i vården, 
Arbetsförmedlingens handläggare… 
 
Om alla aktörer är medvetna om varandra och redan tidigt i sjukskrivningsprocessen 
samarbetar med patienten i centrum kan vägen tillbaka bli rakare, kanske litet kortare och 
förhoppningsvis mycket tryggare för patienten.

En ny syn på sjukskrivning

Försäkringskassan är den myndighet som tar ställning till patientens rätt till sjukpenning, och 
det sker bland annat med utgångspunkt i det intyg som läkaren utfärdar.
 
Sedan sjukförsäkringsreformen för några år sedan har patientens arbetsförmåga kommit mer 
i fokus än tidigare. Det har blivit särskilt viktigt att läkarintyget innehåller information om hur 
patientens fysiska och psykiska funktion nedsätts på grund av sjukdomen, och hur det i sin tur 
konkret påverkar patientens möjlighet att utföra olika aktiviteter, till exempel arbetsuppgifter.
 
Frågor som ”Hur länge kan patienten vara uppe utan att behöva vila?”, ”Kan patienten gå, stå, 
sitta, och under hur lång tid i ett sträck?”, ”Behöver patienten vistas i särskild miljö, till exempel 
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med låg risk för infektion?” har blivit aktuella för läkaren att ta ställning till och beskriva i 
sjukintyget. Det är en stor skillnad mot tidigare, då det ofta räckte med att ange patientens 
medicinska diagnos.

Rätt från början i läkarintyg

Bara sjukdomsdiagnos eller beskrivning av sjukdomstillstånd räcker alltså inte längre som 
underlag i ett läkarintyg – även om det rör sig om ett allvarligt eller livshotande 
medicinskt tillstånd.
 
Läkarintyget behöver innehålla tydlig information om diagnos, funktionsnedsättningar och 
aktivitetsbegränsningar, vilket man ibland förkortar till DFA-kedjan. En vanlig anledning till 
att Försäkringskassans handläggare begär komplettering av läkarintyg är att information om 
funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning är ofullständig. Diagnos, däremot, är nästan 
alltid korrekt ifylld i intygen.
 
En begäran om komplettering kan innebära att patientens utbetalning av ersättning fördröjs, 
vilket kan ha svåra privatekonomiska konsekvenser för patienten. Här är det alltså viktigt att det 
blir rätt från början i intygen.

Problem vid långvarig sjukskrivning

Enligt sjukförsäkringslagstiftningen är antalet dagar man kan få sjukpenning numera 
begränsade. För patienter med cancer, som ofta har medicinska behandlingar som sträcker 
sig över lång tid och lång återhämtningsperiod efter avslutade behandlingar kan det här bli ett 
problem och det bör man så tidigt som möjligt, gärna redan då man sjukskriver patienten första 
gången, vara vaksam på och ta hänsyn till i sin planering.

Patienter med cancer är motiverade att arbeta

Patienter med cancer är oftast mycket motiverade att arbeta, och att återgå i arbete efter avslutad 
behandling. En stor andel i arbetsför ålder har också ett stadigvarande arbete att gå tillbaka 
till, vilket är en stor tillgång vid arbetsinriktad rehabilitering. Problem som uppstår i samband 
med återgång i arbete handlar oftast om att patienten inte har återfått fysiska eller psykiska 
funktioner som behövs för att han eller hon ska kunna utföra sitt arbete.

Problem med funktion kan handla om rena fysiska funktionsbortfall, till exempel i samband 
med amputationer, neurologiska skador eller förlust av talförmåga, men också om mer 
diffusa begränsningar som uttalad trötthet (fatigue) eller koncentrationsproblem. Ett annat 
problem kan vara att man behöver långvariga rehabiliteringsåtgärder för att kunna hantera 
funktionsbortfall eller symptom, till exempel att träna upp talförmåga eller 
genomgå smärtrehabilitering.

Sjukersättning

Vid permanent nedsatt arbetsförmåga har man möjlighet att ansöka om sjukersättning. Här 
kan en svårighet vara att man inte är helt säker på att patientens funktionsbortfall kommer att 
bli bestående. Det gäller till exempel känselbortfall efter cytostatika, eller minnesproblem, som 
ibland kan förbättras över tid, ibland inte.

Vad kan man göra?

Genom att tidigt vara vaksam på hur patientens fysiska och psykiska funktioner påverkas 
och kan komma att påverkas av sjukdom och behandling, att så långt det är möjligt försöka 
uppskatta hur långvarig behandling det totalt kan komma att bli frågan om, och kontinuerligt 
bedöma rehabiliteringsbehov och sätta in lämpliga åtgärder kan vi hjälpas åt att 
förebygga problem.
 
Att uppmuntra patienten att redan från början av sjukskrivningen ha en aktiv kontakt med sin 
arbetsgivare och arbetsplats vet man ytterligare underlättar när det blir dags att återgå i arbete.
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Läkarintyg vid sjukskrivning

Eftersom sjukskrivning sedan sjukförsäkringsreformen utgår från patientens arbetsförmåga, 
och inte som tidigare i första hand diagnos, behöver det intyg som läkare utfärdar som underlag 
till Försäkringskassan innehålla information så att handläggare kan bilda sig en uppfattning 
om patientens arbetsförmåga. Mer specifikt ska intyget innehålla information om diagnos, 
funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning, ofta förkortat till DFA-kedjan.
 
Ett intyg som inte innehåller information om samtliga tre delar i DFA-kedjan behöver som 
regel kompletteras innan Försäkringskassan kan ta ställning till om patienten har rätt till 
sjukpenning. Det kommer då i retur till läkaren med uppmaning att fylla i saknad information. 
För patienten kan det innebära att utbetalning av sjukpenning fördröjs, ibland under en 
längre period.

I läkarintyget ska stå beskrivet

• Patientens diagnos. Här kan stå flera diagnoser eller sjukdomstillstånd, om det 
 är aktuellt.
• Vilken funktionsnedsättning sjukdomen innebär. Vilka funktioner är nedsatta av 
 sjukdomen? Här kan både beskrivas påverkan på fysiska och psykiska funktioner.
• Vilken aktivitetsbegränsning diagnosen och funktionsnedsättningen innebär. Hur 
 påverkar sjukdomen och funktionsnedsättningarna patientens förmåga att utföra 
 sina arbetsuppgifter? Vad kan patienten inte göra? Här behöver läkarintyget beskriva 
 vilka aktiviteter som begränsas och hur mycket de begränsas.

Informera patienten!

Tänk på att berätta för patienten om vilken information om diagnos, funktionsnedsättning 
och aktivitetsbegränsning som behöver finnas i läkarintyg och att den finns där för att 
Försäkringskassans handläggare ska kunna bedöma patientens rätt till sjukpenning och behov 
av samordnad rehabilitering.

Tänk på att det inte är självklart för patienter vilka rutiner som finns kring till exempel 
hantering av läkarintyg eller uppföljning av sjukskrivning. Om patienten själv förväntas vara 
aktiv till exempel med att se till att läkarintyg förnyas i god tid behöver patienten få veta det.
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Vi vill ge dig som möter patienter med cancer i ditt arbete inspiration, stöd och trygghet för att 
ta tag i frågorna och samtala med dina patienter och deras närstående om dem.

Det behöver inte handla om att “rätta till” eller åtgärda. Bara genom att våga prata om de här 
sakerna med våra patienter och varandra så gör vi cancervården bättre.

Det här tar vi upp
Existentiella frågor känns stora och svåra men finns hos oss alla och berör oss på djupet, 
särskilt då svår sjukdom drabbar. Hur hittar vi hopp och tröst när det ofattbart svåra händer? 
Hur orkar vi själva möta och bära människors lidande?

Barnfamiljens behov. Hur pratar man med barn om cancer? Vad kan vi göra för att hjälpa 
familjen och barnen som är närstående? Vilket stöd kan vi i vården ge? 

Sex och cancer. Sexualitet är något som många av oss uppfattar som mycket privat och som 
därmed kan kännas svårt och obekvämt att prata om. Hur kan man börja samtalet? Vad är bra 
att tänka på?

Sjukskrivning vid cancersjukdom. Det här väcker mycket känslor både hos oss, våra patienter 
och i samhället. Varför är det så? Hur kan vi hjälpas åt så att det fungerar så bra som möjligt för 
alla inblandade?

Det här häftet handlar om några av de saker som vi 
vet ofta kommer litet i skymundan i cancervården. 
De där sakerna som är svåra att närma sig, som man 
kan känna sig obekväm, frustrerad eller otillräcklig 
inför och som därför hamnar i “göra sen” eller “det 
här får någon annan ta hand om”-facket.

RCC Syd 
Medicon Village 
Scheelevägen 8, byggnad 404 
223 81 Lund

E-mail: rccsyd@skane.se 
Telefon: 0768-890189 
Hemsida: www.cancercentrumsyd.se
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