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1. Define  
1.1 Bakgrund 

Hälso- och sjukvården utgörs av en medicinsk kontext där kurator har det psykosociala 

perspektivet. Det primära arbetsverktyget inom yrket är samtalet. Kan vi kuratorer med vår 

specifika kompetens bidra med någon förbättrande insats inom rehabiliterande cancervård på 

Skaraborgs sjukhus? Det finns redan idag många bra rehabiliteringsinsatser för 

cancerdrabbade, såsom träningsgrupper, rehabiliteringsvistelser, patientföreningar, “Kraftens 

hus” i Borås och nätbaserade nätverk. Kuratorsarbetet består av flertalet olika uppgifter där 

samtal med patienter och anhöriga är en stor del. Vi möter oftast personer enskilt och kan då 

tillgodose behovet av att få samtala kring situationen och reaktionerna. Emellanåt får vi 

frågan från enskilda patienter om det finns möjlighet att få träffa andra patienter i samma 

situation. Behovet av att träffa andra finns, men kan inte tillgodoses inom ramen för 

sjukvårdens uppdrag eller sekretesslagstiftningen. Efter att tillsammans ha lyssnat på P1 

radioprogram “Kropp och själ” och avsnittet “livet efter cancern” kom det att stärka vår 

övertygelse om många cancerdrabbades behov av att få träffa andra i samma situation. 

Cancerbehandling idag har ett snabbt vårdförlopp. Det är en intensiv period med regelbundna 

läkartider och mycket kontakt med kontaktsjuksköterska. Vården har effektiviserats, samtidigt 

innebär det ofta att patienternas upplevelse inte synkroniserar. Det upplevs ibland svårt att 

förstå vad som hänt och psykologiska reaktioner kommer efter behandlingen avslutats. 

 

Många känner sig övergivna efter att vara medicinskt färdigbehandlad. Det psykiska måendet 

passar inte alltid in inom den somatiska vården och blir ofta personbundet. Patienten förflyttas 

till primärvården efter avslutad specialistsjukvård, vilket många upplever som en svårighet då 

de fortsatta bekymren relateras främst till cancersjukdomen. Det finns inte heller upparbetade 

rutiner kring rehabilitering inom cancervård i primärvården och ofta bristande 

kuratorsresurser. Patienter upplever ofta att tryggheten försvinner och att de måste börja om 

med att berätta sin historia. Ovisshet präglar livet på ett annat sätt än tidigare. Arbetslivet kan 

påverkas utifrån sjukskrivning, förändrade relationer och förväntningar från omgivningen om 

ett omedelbart tillfrisknande skapas. Detta skapar ofta känslor av vanmakt, sorg och 

frustation. Inte alla vill belasta sina nära och kära med sina reaktioner.  

                                                            

1.2 Problemområde och patientnytta 

För att finna problemområde med en god patientnytta använde vi fiskbensdiagram (se bilaga 

1). Där skrev vi ner alla tänkbara förslag för ett förbättringsprojekt samt resonerade kring 

dessa. Det framkom att vi har två primära möjligheter inom ramen för kuratorsyrket, en walk 

and talk-grupp eller en samtalsgrupp. Idén om walk and talk-grupp förkastades då den inte var 

praktiskt lämpligt utifrån väderlek, sekretess samt fysiska förutsättningar. Vi funderade över 

att kanske erbjuda en mindre samtalsgrupp där det ges utrymme att utbyta erfarenheter och för 

att skapa kontaktytor med personer i samma situation. Samtalsgrupper är generellt ingen ny 

insats men utifrån att vi inte har någon liknande insats inom vår verksamhet idag att luta oss 

mot så blir det för oss ett designprojekt. Den vi är till för är patienter med cancersjukdom som 

vill träffa andra i samma situation. Utifrån ett psykosocialt perspektiv kan vi se vinster för 

patienten då en normaliseringsprocess skulle kunna ske och människor har behov av att känna 

tillhörighet med andra, vetskapen om att inte vara ensam (Lundin, Benkel, Neergaard et al 

2019). Samtalsgrupper är en salutogen intervention i cancervården, där patienter får möjlighet 

att diskutera erfarenheter, tillsammans hitta sina egna resurser och erhålla en högre känsla av 

sammanhang (Langius-Eklöf, 2012). En samtalsgrupp har också efterfrågats av 

kontaktsjuksköterskor vilket innebär att projektet även skulle vara av strategisk betydelse för 

våra berörda verksamheter. Att hålla grupper kan också vara gynnsamt ur ett 

verksamhetsperspektiv då det kan innebära en kortare behandlingsprocess då patienten kan bli 



hjälpt av att träffa andra i liknande situation och därmed ha ett mindre behov av individuell 

kontakt (Lundin, Benkel, Neergaard et al 2019). På samhällsnivå skulle insatsen hypotetiskt 

kunna generera i ett minskat antal sjukskrivningsdagar. Samtalsgrupper skulle kunna innebära 

en minskning av kvalitetsbristkostnader genom att vården kan hjälpa till att tillgodose behovet 

av att få träffa andra i samma situation. Kanske kan behovet av ett professionellt stöd minska 

om det går att sammanföra patienter som kan ta stöd i varandra.   

 

1.3 Frågeställningar 

Vad är möjligt för oss kuratorer att genomföra för att tillgodose patientens behov av att träffa 

andra cancerdrabbade? 

Vilken patientnytta skulle projektet kunna tillföra? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att tillgodose behovet av att få utbyta erfarenheter och samtala med andra som 

drabbats av liknande sjukdom i ett skede där många känner sig lämnade av sjukvården.  

 

1.5 Målformulering 

Målet är att kunna erbjuda en kompletterande insats gällande psykiskt mående inom hälso- 

och sjukvården för cancerdrabbade personer som önskar att träffa andra. Förhoppningsvis 

skapas ett nätverk som kan vara till nytta för patienten efter avslutad insats.  

                     

1.6 Riskanalys  

Det finns en risk att vi inte får ihop det antal patienter som krävs för att få en grupp. Frånvaro 

innebär alltid en risk i en grupp, både för deltagare och ledare. Vi väljer att hantera dessa 

risker utifrån situationer som uppkommer. 

 

2. Measure 

Tillsammans med våra kollegor gjordes ett släktskapsdiagram (bilaga 2) där vi ställde frågan 

kring vad vi professionella tror att patienter skulle vilja prata om i en samtalsgrupp. Frågan 

ställdes till kontaktsjuksköterskor och kuratorskollegor. Deras svar innefattade allt från 

diskussioner kring att hantera ovisshet/ångest/stress och kris till relationer, sexualitet, 

ekonomi, levnadsvanor, sömn, trötthet och existentiella frågor. Det ansågs såklart också 

viktigt att undersöka patientens motivation till att ingå i en grupp, därför frågade vi ett antal 

patienter kring insatsen samtalsgrupp (se bilaga 3). Frågorna som ställdes handlade bland 

annat om det fanns intresse för en samtalsgrupp, förväntningar och innehåll samt praktiskt 

omständigheter såsom deltagare, hur ofta och hur länge en grupp skulle hålla på.  

  

2.1 Riskanalys 

En risk kring mätning är att vi har begränsat med tid. Vi har hunnit intervjua ett mindre antal 

patienter. Som socionomer har vi inte vana vid att mäta kvantitativt och ser stora svårigheter 

att inhämta de kunskaper som krävs och hitta ett bra mätverktyg.    

 

3. Analyze 

Släktskapsdiagrammet (bilaga 2) hjälpte oss att komma fram till teman. Vi sorterade i 

kategorier och våra kollegor fick sätta poäng på vad som upplevdes mest angeläget. 

Poängfördelningen blev jämn; kategorin copingstrategier fick tre poäng, känsla av 

sammanhang och rehabilitering fick fyra poäng vardera och mitt psykiska mående samt 

relationer och kommunikation fick fem poäng vardera. Utifrån att alla ämnen upplevdes 

viktiga och vi tänkt oss ungefär fem tillfällen för gruppsamtal så valde vi att använda ett tema 

per gång. Enligt Lundin et al (2019) är det bra att ha i förväg planerade teman men samtidigt 



utrymme för att deltagarna själva kan stå för en stor del av innehållet. Svaren på de kvalitativa 

intervjuerna (bilaga 3) visade på lite olika uppfattningar, vissa skulle önskat en samtalsgrupp 

vid diagnos och andra uppger att behovet varit som störst efter att man blivit medicinskt 

färdigbehandlad. Det går att utläsa i intervjusvaren att vissa ansåg att det var väldigt viktigt att 

prioritera de tillfällen som de var tvungna att åka till sjukhus vilket möjligen är en effekt av de 

intensiva behandlingar som varit. Någon såg också en större fördel i att ha sin egen 

kuratorskontakt då det kändes mer personligt. Patienterna vi frågade, hade varit 

färdigbehandlade en längre tid. Utifrån att respondenterna var för få och gav spretiga svar 

bedömde vi dem inte kunna representera en större mängd patienter med olika behov. Därför 

valde vi att förbise intervjuerna och göra samtalsgrupper till ett pilotprojekt.  

 

3.1 Riskanalys 

Som vi konstaterar ovan kan intervjuunderlaget upplevas bristfälligt utifrån att det är för få 

personer som tillfrågats och för dålig spridning på svaren. Risken är att mätningen snarare blir 

förvirrande, inte ger korrekt vägledning och ödslar tid. 

4. Design 

Den begränsade tidsramen kring projektet möjliggjorde endast fem grupptillfällen á 1,5 timme 

varannan vecka. Kontaktsjuksköterskor på onkologimottagningen erbjöd insatsen till lämpliga 

patienter utifrån inklusionskriterierna vilka bestod av att patienten skulle vara i yrkesverksam 

ålder samt färdigbehandlad eller i slutet av sin behandling. Av de inbjudna sökte sex personer 

aktivt att delta. Varje tillfälle började med fika för att underlätta en social interaktion, skapa 

en förutsägbar ram samt sammanhangsmarkering. En av oss var observatör och en var 

samtalsledare. Enligt Lundin et al (2019) kan man som samtalsledare inta olika roller. En mer 

passiv stil där den yttre strukturen upprätthålls, såsom fika, lokal osv eller en mer ledande roll 

där teoretisk reflektion och information delas i gruppen. Vi planerade in egen tid för reflektion 

efter varje tillfälle. Det viktigaste för oss kuratorer var att gruppen fick samtala kring det som 

de ansåg var angeläget. Vid första tillfället lades fokus kring att skapa en god gruppdynamik, 

berätta om förutsättningar kring sekretess och att de kunde få dela bakgrund kring sin 

cancererfarenhet och livet i stort. Planen var att försöka hålla förutbestämda teman vid varje 

tillfälle men det märktes vid första tillfället att det fanns ett stort behov av att samtala fritt. 

När vi fick följa gruppens process så kan vi konstatera att de teman vi planerat inte fungerade. 

Vid varje tillfälles avslut så fick gruppen bestämma tema inför nästa träff. Då utmynnade det 

istället i dessa teman: känslor, presentation/framtid, acceptans, tankar/mindfulness och 

sammanfattning/känslor. 

4.1 Utvärdering 

Utvärdering av projektet genomfördes dels genom att få återkoppling från 

gruppmedlemmarna och dels att svara på VAS-skala (bilaga 5). Mellan första och sista svaren 

gick det åtta veckor. Efter sammanställning visade VAS-skalorna att förväntningarna gällande 

samtalsgruppen införlivats. Detta skulle vi kunna tolka som att patienterna faktiskt haft mer 

nytta av insatsen än vad de själva uppskattat från början. Vi skulle kunna tolka det enligt 

Kanomodellen (Bergman & Klefsjö 2012) gällande omedvetna behov. Det är inte möjligt 

förutse vilken effekt en åtgärd kommer leverera, det beror bland annat på egen motivation, 

andra deltagare, innehåll, dynamik och mottaglighet. Varje individ har en egen upplevelse och 

tolkning av situationer. 

Svaren på VAS-skalan visade också att gruppen upplevt att hanteringen av vardagen har ökat. 

Från ett medelvärde på 7,3 gällande förväntningarna på gruppsamtalen så ökade detta 

medelvärde till 8,1. Medelvärde gällande sin egen hantering av sin vardag från första tillfället 

till sista tillfället gick från 5,6 till 6,7 (bilaga 6). I samband med avslutning av gruppen ställde 



vi frågor kring nyttoaspekten för patienterna. De ansåg att det var skönt att träffa andra i 

samma situation utifrån en förståelse som inte finns i deras nätverk. Utifrån kommentarerna så 

framkom att grupptillfällen var alldeles för få, för sällan och för korta. Någon ville ha 

mindfulnessövning vid varje tillfälle. Många har kommenterat att de fortfarande inte känner 

sig klara med sin rehabilitering och det fanns önskemål kring att ha med en större diversitet 

gällande cancerformer.  

4.2 Riskanalys 

Vi kan se vissa svårigheter med att mäta vikten av samtalsgrupp då mjuka värden är svåra att 

mäta utifrån varje persons enskilda upplevelse. Vi är väl medvetna om att ett ökat hanterande 

av sin situation inte endast beror på en enda insats. Många faktorer i livet pågår samtidigt, 

vilket kan skapa en parallell livsstress och kan påverka måendet. Vi hade även en tanke om att 

försöka mäta tiden som används i en grupp i förhållande till enskilda kurativa besök. Dock 

insåg vi svårigheten i att kunna förutsäga varje persons behov av samtalsstöd. Vi vet inte, men 

mycket troligt är att dessa patienter skulle haft behov av enskilda kuratorssamtal en längre 

period om inte gruppen hade funnits som alternativ.   

5. Control 
En del av vår målsättning var att ett nätverk patienterna emellan skulle skapas. Uppföljning 

kommer ske till hösten för att kunna reflektera över insatsen och för att undersöka kring 

patientnyttan i längden. Vi kommer då upptäcka om de medverkande har fortsatt hålla 

kontakten. Vid sista tillfället tog de varandras namn med en tanke om att skapa en Facebook-

grupp. Vi sprider redan idag information om projektet inom cancerrehabiliteringsteam, för 

kollegor samt externt via regionala nätverksträffar. Vårt projekt hade också förmånen att få 

synas på Skaraborgs sjukhus Instagramkonto. 

 

6. Learn 

Det är omöjligt att förutse hur en grupp kan komma att bli utifrån att alla personer är olika och 

unika. Redan från första tillfället märktes flera saker som vi inte hade räknat med. Dels var 

samtliga utom en person i gruppen redan bekanta med varandra utifrån att de medverkade i 

träningsgruppen för bröstcancerpatienter som anordnades genom Skas. Vår ursprungliga 

förhoppning var att det skulle vara en mer blandad grupp med flera cancersorter då urvalet 

gjordes genom onkologimottagning som möter alla cancerformer. 

Gällande vår samtalsledarroll testades både en mer passiv och en mer aktiv stil. Vi konstaterar 

att båda sätten fungerade bra i just denna grupp. Gruppen tilläts prata om svåra saker och det 

fanns utrymme för både tårar och skratt. En annan lärdom vi drog var att det är önskvärt att 

själva träffa deltagare individuellt före gruppstart för att undersöka patientens förväntningar 

och motivation för att delta. Det finns både för- och nackdelar med en grupp med blandade 

diagnoser. Vi spekulerar kring om utfallet av VAS-skalorna hade påverkats om det hade varit 

en blandad grupp. Sjukdomarna, behandlingarna och effekterna skiljer sig åt i de olika 

cancerformerna. Olika bestående funktionsnedsättningar uppstår utifrån vilken behandling 

som getts. Att träffa andra som genomgått samma typ av behandlingar kan skapa en 

gemensam grund.  

 

6.1 Patientnytta 

VAS-skalan visade att insatsen varit till hjälp för patienterna. De var modiga, inkluderande 

och vågade dela med sig av svåra saker som uppkommit i samband med sjukdomen. En 

lärdom som dras av detta är att som professionell våga låta grupprocessen styra snarare än att 

hålla till förutbestämda teman. Förutsägbarheten i strukturen samt att delaktighet skapade en 

trygghet i gruppen som möjliggjorde djupare samtal. Om insatsen leder till patientnytta i ett 

längre perspektiv kan vi i dagsläget inte undersöka. Vi kan veta först vid en uppföljning.  



 

6.2 Lärdomar inför framtida projekt 

Precis som patienterna, märkte vi också att den avsatta tiden var alltför kort, för få gånger och 

att varannan vecka var för sällan. Det fanns ett större intresse för mindfulness än vad vi 

scannade av, det hade varit värt att prova någon mindfulnessövning inför varje gruppsamtal. 

Vi skulle också vara noga med att redan från start planera in uppföljningstillfälle för att kunna 

kontrollera nyttoaspekten. Gällande möjligheter att mäta effekten av detta projekt, skulle vi 

möjligen ha utvecklat våra VAS-skalor eller hittat ett annat, mer validerat, sätt att mäta i ett 

framtida projekt. Syftet uppnåddes genom detta projekt, patienter har fått träffa varandra och 

dela erfarenheter. Vi har tidigare resonerat kring möjlig verksamhets- och samhällsnytta och 

kan nu konstatera att det är omöjligt att mäta då många faktorer påverkar utfallet. En 

reflektion är att vårt projekt ligger precis i gränslandet mellan specialistsjukhusvården och 

primärvården. Detta skulle kunna hindra projektets fortlevnad då det är oklart var gränssnittet 

dras kring dessa patienter.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Källförteckning 

Bergman, B. och Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning. Studentlitteratur AB: 

Lund 

Lundin, A., Benkel, I., De Neergaard, G., Johansson, B-M., Öhlring, C. (2019): Kurator inom 

hälso- och sjukvård. Studentlitteratur AB: Lund 

Langius- Eklöf, A. (2012). Salutogenes och känsla av sammanhang. I Carlsson, M (red). 

Psykosocial cancervård. Studentlitteratur AB: Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 Fiskbensdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 Släktskapsdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 Intervjusvar 

IP 1- kvinna, ändtarmscancer, 45 

IP 2- kvinna, ändtarmscancer, 68 

IP 3- kvinna, tjocktarmscancer, 64 

IP 4- kvinna, ändtarmscancer, 65 

IP 5- man, hudcancer, 48 

IP- 6, kvinna, spridd bröstcancer, 52 

 

Frågor: 

1.Om det hade funnits en samtalsgrupp för personer med cancer, hade du varit 

intresserad av att medverka? 

Ja. det var tomt efteråt, kände mig lämnad och övergiven. Nu ska allt vara bra, du är frisk. 

Annars var det nåt hela tiden, behandling, planering, telefonsamtal. Efteråt, vad var jag med 

om egentligen? Allt gick fort efter besked, vilket var bra, men det blev konstigt sedan. En 

sjukdom som inte syns utåt, jag tappade inte hår. Folk förstår inte. Försökte hantera allt som 

vanligt, det var inte bra med flexibel sjukskrivning i efterhand men just då kanske det var bra. 

var sjukskriven 2 månader istället efter att behandling var avslutad. Jag upplevde det svårt att 

få läkare att ordna sjukskrivning i det läget. Jag behövde tid och en period utan press men 

blev stressad och kände att jag fick tjata mig till sjukskrivning och efter 2 månader vågade jag 

inte be om mer. Tror att man kanske skulle behöva lika lång sjukskrivning efteråt som 

sjukdomen pågått 

Vet inte. 

Jaaaa, det tror jag (tveksam ton) 

Nej, absolut inte! Jag ville inte alls prata om min cancer, det var ett avverkat kapitel efter 

behandlingen var gjord. Ungefär 3 månader efter avklarad behandling var jag på cancerrehab, 

men ville överhuvudtaget inte prata om cancer. Jag kom därifrån som en ny person, men inte 

för att jag pratat igenom min cancer. Jag umgicks med några som kände samma som jag och 

vi gjorde sådant som vi inte fick. Många andra var bröstcancerpatienter men inte jag och de 

jag umgicks med. En av dem var mycket sjuk. Vi pratade aldrig om cancer, men om mycket 

andra saker. Det gjorde att jag sköt cancertiden åt sidan. Ganska snart började jag jobba igen. 

Både ja och nej. Ja det kan ju vara trevligt att träffa andra men jag förstår inte vad jag skulle 

lära mig av det, det blir inte så personligt som att ha en egen kuratorskontakt och enskilda 

samtal. Avståndet till sjukhuset är alltför långt, jag vill bara åka till sjukhuset för väldigt 

prioriterade saker. 

Nej. Har kontakter sedan tidigare, har haft cancer sedan länge och har skaffat kontakter 

genom rehabiliteringsvistelser. Skulle jag velat medverka så skulle det ha varit i början, när 

jag fick min cancerdiagnos 

 

2. Vad tror du att du skulle ha haft för förväntningar? 

Jag tror jag skulle vara intresserad av andras resa, vilken typ av cancer, få höra vad de gått 

igenom. Jag tror att man reflekterar över sig själv samtidigt, automatiskt. Jag tror att jag och 

andra fortare skulle förstå vad vi varit med om. Vill prata om fysiska och psykiska bieffekter. 

Nätverkande, hade nog velat ha fortsatt kontakt. 

Att lyssna av andras berättelser och att dela med sig. Tror kanske inte att det automatiskt 

innebär att man blir tryggare och mår bra men jag gillar samtal och tror det är bra. 

Jag skulle inte ha några förväntningar. 

Om inbjudan hade kommit när jag blev sjuk första gången hade det varit mer intressant, nu 

har jag inga idéer. 

 

 



3. Vad skulle du vilja prata om i en sådan grupp? Tema? 

Den första gången skulle jag vilja gå igenom varje persons historia. Olika teman kunde vara 

tex framtid, mindfulness 1 gång, nästa gång yoga och andra sätt att hantera. 

Andras upplevelse av besked/stomi. Begränsningar pga detta? Hur har de gjort för att leva ett 

normalt liv? 

Att komma vidare, hur hanterar man resten av livet? Hur gör andra. Gillar att dela med sig av 

egen erfarenhet om det kan hjälpa andra. 

Ingen aning. 

Mitt förslag är att ni har dödscafé istället för samtalsgrupp, läste om det i Hemmets 

veckotidning. 

 

4.Nåt du inte vill prata om? 

Nej. Teman är bra, annars flummar iväg. 

Nej. Är öppen, skäms inte. 

Nej, är väldigt öppen som person. 

Man blir nog inte friskare av att träffa andra som är mer sjuk än man själv. 

Nej, jag är inte rädd att dela med mig. 

 

5. Hur ofta? 

Var fjortonde dag/var tredje dag. Minst ett halvår, 12 ggr. 

Någon gång/månad. 

En gång/månad 

En gång/månad, kanske…. 

 

6. Hur länge? 

1 timme/gång 

1-2 h per gång 

1- 1½ h per gång. 

Vet inte. 

 

7. Finns det någon betydelse vilka som medverkar, ålder, kön etc? 

Spelar ej roll, kanske inte alldeles för gamla. tror att sjukdomen binder gruppen samman. 

Nej. inte för gamla, spelar ingen roll om kvinnor eller män. 

Nej, det spelar ingen roll alls, vi är alla människor. 

Vet inte… Det skulle väl troligen vara mest kvinnor också… 

 

 

 

 

 

  



Bilaga 4 Information till kontaktsjuksköterskor och inbjudan till patienter 

Pilotprojekt för ”Samtalgrupp för cancerdrabbade”. 

 

Varför vill vi pröva gruppsamtal? 

Vi är två socionomer som under vintern vill erbjuda patienter som drabbats av cancersjukdom 

möjlighet att delta i en samtalsgrupp. Vår önskan är att genom gruppens dynamik göra 

patienten medveten om sina egna resurser och möjligheter att påverka den egna situationen. 

Förhoppningen är att patienten tillsammans med andra i liknande situation skall kunna hitta 

fungerande strategier för att hantera påfrestningar. 

Cancerdrabbade får intensiv behandling av vården, det är mer eller mindre ett heltidsarbete att 

vara sjuk, dagarna fylls av läkarbesök, provtagningar och behandlingar. När patienten sedan 

är medicinskt färdigbehandlad upplever de ofta en tomhet. Vården har gjort sitt och patienten 

får nu ensam klara av återgången till arbete och livet i stort. 

Planen 

Vår plan är att erbjuda fem träffar, från slutet av februari till mitten av april. Träffarna 

kommer att förläggas till Lidköpings sjukhus. 

Vi kommer båda vara närvarande som ledare för gruppen. 

Målgrupp 

Yrkesverksamma personer som har genomgått behandlingar av olika slag för sin 

cancerdiagnos, oavsett cancerform. Tanken är att gruppverksamheten ska inträffa vid den 

tidpunkt då personen börjar bli medicinskt färdigbehandlad och kontakten med sjukhuset 

kommer att minska.  

Gruppens storlek och praktisk information. 

5-8 personer 

Datum: 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4 (varannan onsdag med start 20/2). Tid: 13.30 - 15.00 

Plats: trapphuset administration (rum för 8 personer..) 

 

Förslag som vi har på olika teman som man kan tänkas samtala kring: 

• relationer & kommunikation 

• hanteringsstrategier 

• känsla av sammanhang 

• mitt psykiska mående 

• rehabilitering.  

Om önskemål finns i gruppen kan vi prova på mindfulness.  

 

 

 



 

                                            

   

INBJUDAN 

 

 

 

Hej, 

Vi är två kuratorer som arbetar med cancerdrabbade personer och erbjuder samtalsstöd. Vi möts 

ofta av patienters önskan om att få träffa andra i samma situation, speciellt i ett skede när det 

börjar bli dags att avsluta behandlingar. Vi kommer därför prova att skapa en mötesplats i form 

av samtalsgrupp. Förhoppningsvis kommer gruppen bestå av ca 5-8 deltagare. 

Vi vill nu erbjuda dig att delta i denna samtalsgrupp. Syftet är att du ska få träffa andra i liknande 

situation och att få tillfälle att prata om det som känns angeläget. Så långt det är möjligt ska 

deltagarna medverka på alla fem träffarna, erfarenhetsmässigt vet vi att det är viktigt för 

tryggheten i gruppen. Varje träff inleds med en kopp kaffe/te och enkel förtäring, meddela 

eventuella allergier vid anmälan. 

Samtalsgrupp vid fem tillfällen mellan kl 13.30 – 15.00; 20/2, 6/3, 20/3, 3/4 och 17/4. 

Anmälan sker till din kontaktsjuksköterska eller till någon av oss. Vid funderingar och frågor 

kan du ringa oss på 0510-855 05 eller 0500 – 47 86 81. Innan starten kommer vi att kontakta 

dig för ett samtal.   

 

 

Varmt välkommen! 

 

// Annica Norrman och Julia Olsson 

 

 

 

Bilaga 5 Vas-skalor 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 Diagram 
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