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Symptom som kan tyda på cancer:

o Är vanliga bland befolkningen1,2

o Är ofta diffusa och vaga3,4

o Har ofta en godartad förklaring, är sällan cancer1,2

Primärvården har en speciell roll:

o Patienter som söker vård i primärvården är inte en homogen
grupp5

o Svår uppgift att identifiera de patienter som är i behov av remiss
till sekundärvård6

ATT UPPTÄCKA CANCER TIDIGT
– VIKTIGT MEN SVÅRT

1Ingebrigtsen, 2013
2Rubin et al., 2015
3Tørring et al., 2013

4Neal et al., 2013
5Socialstyrelsen
6Round, 2017



SYMPTOM PÅ ETT KONTINUUM?

Diffust Alarmerande



Att undersöka hur tillgång till cancervård
skapas under läkarbesök i primärvården

ÖVERGRIPANDE SYFTE

Standardiserade vårdförlopp (SVF)
- Beskriver vilka utredningar och behandlingar som
ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka
tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad
misstanke till start av första behandling.





STUDIE I: METOD

Undersöka hur presentationen av kroppsliga
förändringar/symptom konstrueras och legitimeras
under patientmöten.

• Observationer av läkarbesök i primärvården

o (december 2017 – mars 2019)

• Med patienter som sökte vård för symptom som skulle kunna
tyda på cancer (n=18)

• Fokus på symptompresentation och interaktion

• Data analyserades med grundad teori1

1Charmaz, 2014



STUDIE I: RESULTAT

Förväntningar

Motivera och
rättfärdiga

Förmedla
trovärdighet

Bekräfta och
bli bekräftad



STUDIE II: METOD

Undersöka hur läkare i primärvården tilldelar
betydelse, och agerar, på patientens symptom.

• Intervjuer med läkare (n=13)

• Fokus på deras erfarenheter av att:

o möta patienter med symptom som kan föranleda misstanke om
cancer

o arbeta med SVF

• Data analyserades med grundad teori1

1Charmaz, 2014



STUDIE II: RESULTAT

Sållar patientens symptom

Försöker förstå symptomen

Känner sig kluven om SVF

Reda ut patientens vårdprocess



Inom primärvården är det ju svårt att sålla vad som

behöver utredas och vad som inte behöver utredas.

Patienter kan söka, alltså på pappret kan det se ut som

samma besvär, men när man träffar patienten så blir

det uppenbart att den ena har ett besvär som kanske

är benignt och inte behöver göras så mycket med,

medan den andra har ett besvär som är någonting

man kanske måste utreda med ultraljudsundersökning

eller röntgen, eller något sånt där.



Alltså för mig på vårdcentralen, för mig är det lätt

att liksom bara falla tillbaka [på SVF], okej

kriterierna är uppfyllda, skicka iväg en remiss.



Det svåra med det hela är ju att SVF finns för många

många olika cancersjukdomar, och att hålla koll på

det, för alla olika, det är ju alla gånger inte görbart.



Undersöka hur patienter upplever mötet med läkaren i
primärvården när de söker för symptom som skulle
kunna tyda på cancer.

• Intervjuer med patienter (n=13)

• Med fokus på deras upplevelser av:

o läkarbesöket

o att söka vård

o att presentera sina symptom

• Data analyserades med tematisk analys1

STUDIE III: METOD

1Braun & Clarke, 2006



Underteman Teman

Presentera symptom är svårt

Vara förberedd att presentera
mina symptom

Upplever krav på mig själv

Behöver ”sälja in” mina symptom

Vill ha en plan
Förväntar mig en tydlig plan som
en bekräftelseVill få remiss

SVF minskar oro
SVF

Få en tydlig väg framåt – eller
fortsätta att handskas med
osäkerhet

SVF symboliserar snabba diagnoser

Har ett ovisst vårdförlopp
Ej SVF

Vill ha mer information och fler
undersökningar

STUDIE III: RESULTAT



… jag vet att man har en begränsad tid där inne och jag

behöver liksom hålla ordning på vad det är jag vill

berätta … Men det hör väl ihop med det här att läkaren

känner inte mig, jag träffar läkaren väldigt kort stund,

hon har ingen aning om min sjukdomshistoria eller liksom

saker som brukar besvära mig så just därför behöver man

som ha sin lilla powerpointpresentation redo i huvudet …

Patient med magproblematik, ej SVF



… man vill inte besvära för länge på något vis, man

känner att det [presentationen] ska gå fort har jag

upplevt förut. Surra inte så hemskt länge …

Patient med magproblematik, ej SVF



Ja det känns jättebra, verkligen, och att det gick snabbt,

det förvånar mig fortfarande att det händer bara på

några dagar, så jag är väldigt nöjd med det, för att det

är psykiskt jobbigt att vänta och vänta, kanske i veckor,

för det gnager ju hela tiden den här oron, och okej om

man då får ett cancerbesked, men om man inte får det,

då har man ju varit väldigt orolig för ingenting om jag

säger så, det är så onödigt.

(Patient med knöl, SVF)



TAKE HOME MESSAGES

• Patienter upplever krav på att
presentera symptom på ett tydligt,
korrekt, och trovärdigt sätt.

• Läkare upplever ofta SVF som
ett hjälpsamt verktyg – men att
det även riskerar att förenkla
något som är komplext.

• Att förstå och tolka symptom är
utmanande för både patienter och
läkare.

• Interaktion har betydelse för
ingången till vård.



TACK FÖR ER
UPPMÄRKSAMHET

cecilia.hultstrand@regionvasterbotten.se
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