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SAMMANFATTNING 
I föreliggande examensarbete beskrivs de tankar en läkare kan ha innan, under och efter ett 
svårt patientbesked och om de riktlinjer som finns hjälper när en läkare ska framföra ett svårt 
besked. Nio intervjuer genomfördes med läkare inom barnmedicin och onkologi. Resultaten 
visade att innan patientbeskedet kunde det kännas jobbigt, men att de påminde sig själva att det 
inte var de som gjorde patienten ledsen utan sjukdomen. Under patientsamtalet låg fokus på 
patienten och läkaren sätter sina egna emotioner åt sidan för att ge patienten utrymme och för 
att ha kontroll över situationen. Efter patientsamtalet är kommunikation ett av de viktigaste 
momenten, att få ventilera patientmötet med kollegor men även med familjen. Läkarna kände 
inte till riktlinjerna för svåra besked, dock hade de skapat egna riktlinjer utifrån sina egna 
erfarenheter. Det fanns ett stort behov av att få utbildning, handledning eller ett forum för 
diskussioner i ämnet svåra besked. Riktlinjer för nyexaminerade läkare skulle vara till hjälp. 

Nyckelord: svåra besked, läkare, patient, coping 

 



ABSTRACT 
In the present thesis the thoughts that a physician may have before, during and after meeting a 
patient, and if existing guidelines are helpful, when a physician breaks bad news to patients, are 
studied. Nine interviews were conducted with physicians in pediatrics and oncology. The results 
showed that before the meeting with the patient, the physicians could feel stressed, but they 
remind themselves that they are not responsible for causing sadness, it is the disease. During 
the meeting the physician was focused on the patient and not on his/hers own emotions, to 
give the patient some space and to keep control over the situation. After the meeting, 
communication with colleagues or family members was very important. The physicians were not 
aware about the guidelines, however, they had made own guidelines based on their own 
experiences. There is a great need for education, supervision, or a platform for discussions 
about breaking bad news and developing guidelines for newly graduated physicians would be 
helpful. 
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INLEDNING 
 

De flesta kommer någon gång i sitt liv att vara tvungna att framföra ett svårt besked till en 
annan individ. Det kan vara ett svårt besked som berör skolan, familjen eller ens hälsa. Hela 
processen att framföra ett svårt besked kan vara obehagligt för mottagaren, men också för den 
som framför beskedet (Faulkner, Maguire, & Regnard, 1994, Klein & Klein, 1987 refererade i 
Eberhardt Mckee & Ptacek, 2001). Det finns personer som även måste framföra svåra besked i 
sitt yrke, till och med dagligen och dessa jobbar ofta inom det medicinska området som läkare.  

Fördelarna med att vara läkare är många och de flesta är nöjda med sitt yrkesval och sin karriär, 
men yrket är kopplat till stress och andra påfrestningar. Det är aldrig lätt att ge svåra besked och 
för läkare kan detta var en stor källa till stress. Undersökningar har visat att känslan av stress 
sitter kvar några dagar efter att beskedet har framförts till en patient. Detta gäller särskilt för de 
läkare som prioriterar patientkontakten (Ptacek, Ptacek, & Ellison, 2001).  

Läkare befinner sig i en stressig psykosocial miljö och självmord förekommer oftare bland läkare 
jämfört med andra yrkesgrupper (Uppsala Nya Tidning, 2007). Utbrändhet och 
långtidssjukskrivning har varit i fokus inom läkaryrket och undersökningar visar att läkare har 
svårt att koppla av. Det moment som har visat sig vara mest stressande är att kommunicera med 
patienterna, speciellt när det innebär att framföra ett svårt besked. Det har gjorts mycket 
forskning om hur en läkare ska framföra ett svårt besked och om riktlinjer för hur ett svårt 
besked ska framföras på bästa sätt som mål. Dock känner vissa läkare att de inte har fått 
tillräckligt med utbildning i att ge svåra besked (Ptacek & McIntosh, 2009).  

Vad är ett svårt besked? 
Ett besked kan uppfattas som svårt för en person, men upplevas helt annorlunda av en annan. 
Människor har olika förutsättningar för att uppfatta svåra besked beroende på hur deras 
livssituation ser ut, samtidigt som individens bedömningar spelar stor roll för hur individen 
uppfattar beskedet. Därför kan det vara svårt för den som framför det svåra beskedet att i förväg 
veta hur mottagaren ska reagera emotionellt, vilket medför svårigheter att förbereda sig 
(Eberhardt Mckee & Ptacek, 2001).  

I den medicinska litteraturen definieras ett svårt besked som en situation utan hopp, det vill 
säga ett hot mot en individs psykiska och fysiska välmående (Vandekieft, 2001). Ett svårt besked 
är ett besked som påverkar patientens uppfattning om sin framtid på ett negativt sätt. Effekten 
av beskedet för patienten kan dock variera. Ett besked om att patienten har tappat en liten del 
av sin hörsel kan upplevas som mindre traumatiskt jämfört med ett besked om en 
cancerdiagnos (Eberhardt Mckee & Ptacek, 2001). 

I detta arbete kommer ett svårt besked att definieras som ett medicinskt besked, som påverkar 
individens uppfattning om sin framtid på ett negativt sätt, att medicinsk behandling måste 
sättas in, samt att beskedet i vissa fall innehåller en obotlig diagnos. 

Det svåra i att ge svåra besked 
Det kan vara svårt för en patient att förstå att läkaren inte alltid har de svar som behövs för att 
lugna patienten efter ett svårt besked. Det går inte att förvänta sig att läkaren har svar på allt. 
Läkare är också människor med känslor och begränsningar som gör att de beter sig på ett visst 



2 

 

sätt vid en svår situation. Det är på senare år som det har börjat utföras studier om svåra besked 
utifrån läkarens perspektiv (Saviani-Zeoti & Petean, 2007).  

En vanlig föreställning är att nyexaminerade läkare har svårare att hantera situationer som 
innefattar svåra besked, men även om en läkare har många års yrkeserfarenhet underlättas inte 
framförandet av ett svårt besked. Det finns i synnerhet fyra områden som anses speciellt svåra 
att hantera för läkare: (1) att informera om återfall trots behandling, (2) situationer där läkaren 
kan bli anklagad och misstrodd i den information och diagnos som ges till patienten. Speciellt 
svårt kan det vara när patienten och hans/hennes anhörig misstror läkarens expertis, samtidigt 
som det finns en stor rädsla hos läkaren att ha missbedömt sjukdomen. Läkaren kan gå runt 
med självanklagelser utan att ta itu med dem, (3) ett samtal med en patient som har svårt att ta 
till sig informationen kan vara svår att hantera. Patienten kan vara sluten, eller tvärtom, 
aggressiv och (4) det finns också situationer där patientens anhöriga kan vara krävande. 
Speciellt om patienten har en dödlig sjukdom och läkaren anser att vissa behandlingar inte ska 
sättas in då det kan förvärra patientens lidande, men patientens familj vill annorlunda och vill 
testa allt som går att testa, trots små chanser att det ska hjälpa patienten (André, Aspegren, 
Berglöf, Bolund, Nordengren, Sauter, & Westrin, 1998).  

Riktlinjer för att framföra ett svårt besked 
Det finns många så kallade ”guidelines” i hur en läkare ska framföra ett svårt besked på bästa 
sätt för att skapa förtroende och någorlunda bekvämlighet hos patienten, men också för att 
underlätta kommunikationen mellan läkaren och patienten, samt att skapa en behaglig känsla 
hos läkaren. Rabow & McPhee (refererade i Vanderkieft, 2001) har skapat en enkel 
minnesregel. Med hjälp av dessa fem punkter kan läkaren få hjälp på vägen till en bättre 
kommunikation med patienten vid svåra besked. Detta är allmänna riktlinjer som de flesta 
läkare kan implementera i sitt arbete (Vanderkieft, 2001): 

(A) – Förberedelser (Advance preparation). Läkaren rekommenderas att ha alla fakta klart 
för sig, och ha alla fakta till hands vid mötet med patienten. Platsen för patientmötet 
bör vara en lugn plats, där risken för att bli avbruten inte finns, samt att läkaren 
eventuellt gör sig oanträffbar för andra under patientmötet. Det är även bra om läkaren 
förbereder själva presentationen av beskedet genom att öva på att framföra beskedet 
muntligt och förbereda sig känslomässigt. 

(B) – Bygga en terapeutisk relation (Buildning a therapeutic relationsship). Läkaren 
rekommenderas att försöka avgöra patientens förutsättningar när det gäller hur mycket 
han/hon egentligen vet och hur mycket han/hon verkligen vill veta. Om det är möjligt, 
och godtas av patienten, är närvaron av en stödjande familjemedlem önskvärd. Läkaren 
bör även fråga stödpersonen om deras namn och relation till patienten så att han/hon 
känner sig delaktig i situationen. Vidare, att undvika använda opassande skämt eller 
kommentarer som kan uppröra patienten och hans/hennes familj, säkerställa att 
patienten kan kontakta läkaren i efterhand och boka in uppföljningsmöte samt att 
rekommendera patienten att träffa professionella stödpersoner.  

(C)  – Kommunikation (Communicating well). Fråga patienten och de närvarande 
stödpersonerna hur mycket de vet. Fråga även vilka förväntningar patienten har innan 
det svåra beskedet framförs. Försök undvika komplicerade fraser och medicinska termer 
som är svåra att förstå utan förkunskaper. Tillåt tystnad och även tårar, och försök att 
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undvika att lägga fram allt på en gång bara för att slippa dra ut på det. Uppmuntra 
frågor från patienten och säkerställ att patienten har förstått informationen som har 
givits. Var uppmärksam på att patienten inte alltid kommer ihåg informationen som har 
framförts på grund av många interna faktorer som till exempel chock. Skriv ner 
nyckelord, rita upp bilder och upprepa informationen om så behövs. I slutet av mötet 
sammanställ och gör upp en uppföljningsplan med patienten.  

(D)  – Hantera patientens och stödpersoners reaktioner (Dealing with patient and familys 
reactions well). Var uppmärksam på de copingmekanismer som kan slå till som till 
exempel förnekelse, skuldbeläggning eller acceptans. Var uppmärksam på patientens 
kroppsspråk. Var empatisk. 

(E)  – Uppmuntra och bekräfta känslor (Encouraging and validating emotions). Ge 
patienten realistiska förväntningar. Även om behandling inte är realistiskt i det läget, så 
försök att ge hopp och uppmuntra andra möjligheter. Undersök vad beskedet innebär 
för patienten rent medicinskt. Värdera även dina egna känslor.  

Tidigare forskning 
Saviani-Zeoti & Petean (2007) utförde en undersökning om läkares och barnmorskors känslor 
och beteenden när de framförde ett svårt besked till blivande eller nyblivna föräldrar, ett besked 
om något slag av anomali hos deras ofödda/födda barn. Forskarna intervjuade tio läkare och 
barnmorskor verksamma i Brasilien. Resultaten visade att alla informanter uppgav att de fick 
dåligt samvete, kände sig frustrerade och även kunde känna skuldkänslor när de gav beskedet 
till föräldrarna att deras barn hade något slag av avvikelse. Informanterna kunde även tycka att 
det var lika jobbigt som för föräldrarna. Några informanter uppgav att de blev involverade i 
situationen och upplevde liknande emotioner som deras patienter gjorde. Informanterna 
indikerade oro över hur föräldrarna skulle ta beskedet och om de var tydliga nog med 
informationen. Dock fanns det informanter som uppgav att de trots sina känslor försökte att 
inte bli emotionellt involverade. Slutsatserna var att det finns ett behov av att inkludera 
psykologistudier i läkarutbildningarna. Varje patientfall kräver speciell kunskap och humanitet, 
men framför allt behöver läkarna avsätta mer tid till de drabbade föräldrarna. Det föreslås att i 
ett läkarteam ska det inkluderas personal med psykologiska kunskaper för att kunna hjälpa 
läkarna att hantera sin eventuella osäkerhet inför situationer som innefattar svåra patientbesked 
och för att läkarna ska kunna hantera sin ångest så att den inte påverkar deras prestation som 
läkare. 

Buckman och Espinosa et al. (refererade i De Valck, Bruynooghe, Bensing, Kerssens, & 
Hulsman, 2001) menar att läkarna ofta upplever ängslan för att bli anklagade och rädsla för att 
uttrycka känslor i samband med framförandet av ett svårt besked. De kan även uppleva rädsla 
för att inte kunna svara på patientens frågor eller tankar, men även för sin egen dödlighet. 

Ptacek & Ebenhardt (refererade i De Valck et al., 2001) kom fram till att läkarnas 
kommunikativa stil kunde beskrivas som en copingstrategi för att minimera känsla av obehag. 
Exempel på ett ”blockeringsbeteende” är att läkaren ställer slutna frågor till patienten eller 
ledande frågor, samt att läkaren avbryter patienten och byter ämne. Dock finns det 
konsekvenser med att ”blockera” sig själv i sådana situationer som att ge ett svårt besked, 
nämligen att patienten själv kan känna sig misstrodd och obekväm. Detta beteende kallas för 
”läkar-centrerad” kommunikation, där läkaren tar plats i samtalet och inte ser patientens behov. 
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Ptaceck, Ptaceck, & Ellison (2001) gjorde en undersökning där 73 läkare fick svara på ett antal 
påståenden som handlade om beteende, tankar och känslor som de eventuellt upplevde när de 
planerade och framförde ett svårt patientbesked. De fick även beskriva hur mycket stress de 
kände i samband med det svåra patientbeskedet och svara på hur de trodde att patienter 
upplevde patientmötet. Resultaten visade att läkare som uppfattade att patientmötet gick dåligt 
kände rädsla för att bli anklagade. De läkare som prioriterade bättre patientkontakt 
rapporterade att stressen inför det svåra patientbeskedet fanns kvar en längre tid efter 
patientbeskedet, jämfört med de läkare som inte prioriterade mer patientkontakt. De läkare 
som hade erfarenhet av svåra patientbesked som inte hade gått bra ville ha med sig en kollega 
när han/hon skulle framföra det svåra beskedet. Oavsett om patientbeskedet gick bra eller 
dåligt trodde läkarna att beskedet kunde vara stressande för patienten. 

Friedrichsen & Milberg (2006) gjorde en undersökning inkluderande 29 läkare verksamma i 
Sverige. Resultaten visade att framförandet av ett svårt besked uppfattades som en uppgift som 
krävde full koncentration för att minimera risken att förlora kontrollen över situationen. 
Upplevelse av att förlora kontrollen innebar att exponera sig själv som läkare, det vill säga att 
ens emotioner eller självförtroende blottades och deras professionalism utsattes för misstro av 
patienten. Deras huvuduppgift vid patientmötet var att få någon typ av överenskommelse med 
patienten eller åtminstone förståelse för den information läkaren i fråga givit. Att inte nå detta 
mål ansågs som ett misslyckande från läkarens sida. Läkarnas attityd mot att ge svåra besked var 
negativ. Några av läkarna beskrev det som att de själva blev påminda om sin egen dödlighet och 
döden var något som de inte kunde kontrollera. Det kunde även orsaka skuldkänslor på grund 
av att de kände att de hade svikit sina patienter och inte levt upp till deras förväntningar på 
dem. 

Studier inom ämnet svåra besked i den svenska vårdmiljön förekommer mer sällan och det 
saknas strukturerade studier av de olika faserna vid patientbesked. Dessutom har inga studier 
gjorts av om riktlinjerna är till någon hjälp för läkarna.  

Syfte & Frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att beskriva de tankar en läkare kan ha innan, under och efter ett 
svårt patientbesked och om de riktlinjer som finns hjälper när en läkare ska framföra ett svårt 
besked. 

• Vilka tankar har läkaren inför ett svårt patientbesked? 

• Vilka tankar har läkaren under patientmötet, där läkaren måste framföra det svåra 
beskedet? 

• Vilka tankar har läkaren efter att ha framfört det svåra beskedet? 

• De riktlinjer som finns för läkare när de ska ge svåra besked hjälper de vid patientmötet? 
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TEORETISK REFERENSRAM 

”MUM-effekten” 
Tendency to keep Mum about Undesirable Messages – effect (Georgetown University, 2010) är 
utvecklad av Rosen & Tesser (refererade i Eberhardt Mckee & Ptacek, 2001) och beskriver hur 
individer är ovilliga att framföra dåliga nyheter jämfört med goda nyheter. Individen har en 
tendens att ge positiva besked snabbare och mer frekvent än svåra besked och är framförallt 
ovillig att framföra svåra besked till en person som berörs direkt av beskedet (Eberhardt Mckee 
& Ptacek, 2001).   

Undersökningar visar att MUM-effekten förekommer bland individer som känner varandra 
likväl som mellan främlingar, samt att den förekommer oavsett vilket kön eller vilket humör 
individerna har (Eberhardt Mckee & Ptacek, 2001). 

Det finns förklaringar till varför denna effekt uppkommer och det går att dela in dem i tre 
kategorier (Eberhardt Mckee & Ptacek, 2001):  

1. Oro över sig själv som givare av beskedet. Det finns en ovilja att ge svåra besked på 
grund av konsekvenserna som kan uppstå efter att ha framfört ett svårt besked. Dessa 
konsekvenser kan till exempel innebära dåligt samvete hos den som framför beskedet 
eller rädsla för att bli associerad med det svåra beskedet.  

2. Oro för hur mottagaren ska reagera. Ovilja att framföra svåra besked kan bero på att 
mottagaren troligtvis kommer att bli emotionellt upprörd, och att människor antar att 
andra individer inte vill höra negativa besked, vilket gör att individer oftast beter sig 
enligt MUM-effekten.  

3. Oron för de normer som finns. Det finns en oro för de sociala normerna, det vill säga 
personligt ansvar, relationen mellan mottagaren och den som framför beskedet, samt 
normen att hjälpa varandra. Detta kan göra att individer är ovilliga i att framföra svåra 
besked. 

 

Coping 
När människan utsätts för stress förbereder kroppen sig för flykt eller kamp. Detta är en 
reaktion som finns kvar sedan urminnes tider då människan var ett byte för rovdjur. Då var 
stressreaktionerna ändamålsenliga, men idag ser livsbetingelserna annorlunda ut. Idag är det 
andra faktorer som framkallar stress och stressen kan inte längre utmynna i flyktbeteende 
(Franken, 2002).  

För att reducera obehagskänslor som kan uppkomma i samband med stress försöker människan 
hantera känslorna, det som på engelska kallas för coping (Fredrikson & Furmark, 2007). Coping 
är en process med kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera eller reducera 
stressiga situationer (Franken, 2002). 

Den kognitiva komponenten av stress 
Lazarus & Folkman (refererade i Franken, 2002) har utvecklat en teori om de kognitiva 
faktorerna i stress. Enligt denna är en viktig faktor hur individen bedömer situationen, som 
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sedan leder till vilken stressrespons som uppkommer, samt vilken copingstrategi som individen 
implementerar för att hantera stressen. Bedömningen av situationen delas in i två faser: 

1. Primär bedömning. Under denna fas bestämmer individen om situationen innebär 
skada/förlust av något slag som exempelvis kroppsskada, förlust av arbete eller 
självförtroende. Situationen kan också bedömas som hotfull och med detta menas att 
någonting kan leda till skada/förlust. Situation kan även bedömas som en utmaning, 
vilket betyder möjlighet till utveckling och ökad sakkunskap. Flera faktorer spelar roll 
och det är både situationen i sig och personliga faktorer som bestämmer bedömningen 
av situationen. Det går dock inte att enbart se på situationen, utan det handlar om att 
människan interagerar med miljön (Franken, 2002). 

2. Sekundär bedömning. Efter bedömningen av situationen och vad den representerar, det 
vill säga skada/förlust, hot eller utmaning, kan individen börja värdera vilka möjligheter 
till coping som han/hon har. Människan har oftast tillgång till fysiska (hälsa) och 
psykiska (självförtroende och problemlösningsförmåga) resurser för att hantera 
situationen. En viktig faktor vid coping är det sociala stödet, som kan vara vänner, 
familjen eller arbetskollegor (Franken, 2002). 

När individen bedömer situationen som hotfull börjar han/hon känna negativa känslor som 
indikerar att någonting inte står rätt till och fokuserar då hellre på sina känslor än det direkta 
problemet. Detta händer när individen bedömer situationen som okontrollerbar i sin helhet. 
När individen känner sig hotad sätts resurser in för att kunna hantera emotionerna (Franken, 
2002). 

Om individen bedömer situationen som en utmaning brukar han/hon uppvisa ett 
problemlösande beteende, där fokus ligger på att hitta alternativa lösningar till det direkta 
problemet. Sedan börjar individen utveckla en positiv känsla som kan innefatta hoppfullhet 
samt känsla av upprymdhet, som blir en faktor som leder till motivation att lösa problemet. 
(Franken, 2002).   

Rickard Lazarus och Susanne Folkman (refererade i Kassin, Steven, & Markus, 2008) 
introducerade skillnaden mellan emotionsfokuserad och problemfokuserad coping.  

Emotionsfokuserad coping 

I emotionsfokuserad coping hanteras känslor som uppkommer vid stress (Fredrikson & 
Furmark, 2007). Strategin används för att bibehålla hoppet, förneka fakta och bortse från det 
värsta som kan hända i en given situation. Emotionsfokuserad coping handlar om att ändra 
värderingen av en situation utan att vidta praktiska åtgärder, exempelvis kan en person tänka: 
”Det finns viktigare saker att oroa sig för än just detta” (Lazarus & Folkman, 1984, s.150). Hotet 
minskar genom att betydelsen i situationen ändras. Detta kallas för kognitiv omvärdering. Dock 
behöver inte all emotionsfokuserad coping innebära kognitiv omvärdering. Exempel på andra 
copingstrategier kan vara att påbörja en fysisk aktivitet för att börja tänka på något annat än 
problemet. Meditation kan också vara ett alternativ. Detta kan leda till en omvärdering av 
situationen, men är inte en omvärdering i sig (Lazarus & Folkman, 1984).  

Problemfokuserad coping 
I den problemfokuserade copingen ligger fokus på att förändra situationen. Människan ställer 
in sig på problemlösning för att hantera den stressiga situationen. Exempelvis om en 
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arbetskollega är påfrestande kan personen i fråga be om omplacering för att undkomma 
arbetskollegan som framkallar stress (Fredrikson & Furmark, 2007). 

Problemfokuserad coping är snarlik andra problemlösningsstrategier som innebär att söka 
information, analysera det faktiska problemet, överväga handlingsalternativ och värdera dessas 
konsekvenser. Problemfokuserad coping är direkt riktad mot problemet och möjligheterna att 
lösa det. Dock är problemfokuserad coping även riktad inåt mot individen och är inte objektiv i 
samma mening som problemlösningsstrategier. Det är svårt att definiera exakt hur 
problemfokuserade copingstrategier yttrar sig, då strategierna beror av situationen. Exempelvis 
har en sekreterare specifika copingstrategier för sitt jobb, medan en säljare har en helt annan 
strategi för att hantera de problem som kan uppkomma i det jobbet (Lazarus & Folkman, 
1984).  

Lazarus & Folkman (1984) menar också att vissa färdigheter kan vara till fördel vid coping. God 
hälsa och energi är resurser som gör det lättare att hantera situationer. En deprimerad, sjuk och 
trött människa har svårare att hantera sina känslor och problem än en frisk och stark. Positiva 
värderingar är också en viktig del i copingprocessen. Att se sig själv med positiva ögon är en 
viktig psykisk faktor som också kan innefatta hopp och optimism. De sociala färdigheterna är 
viktiga menar Lazarus och Folkman (1984). Att kunna söka stöd hos andra människor är viktigt 
vid hantering av känslor och problem. 

Det har visats att det bästa sättet att försöka hantera stress, och de känslor som kan uppkomma 
i samband med stress, är att kombinera både problemfokuserad och emotionsfokuserad coping, 
vilket kan leda till en bättre hälsa (Franken, 2002). Om en individ väljer att fokusera på 
emotionen eller problemet beror på om individen anser sig ha kontroll över situationen. 
Exempel på en situation där individen saknar kontroll kan vara när en nära vän är döende. En 
situation som kan kontrolleras är till exempel punktering på bilen (Franken, 2002).   

Vad bör individen göra när kontroll över situationen saknas? Det bästa är kanske att acceptera 
situationen som den är istället för att uppleva den som okontrollerbar? Studier har visat att de 
individer som har varit problemfokuserade i en situation som inte är kontrollerbar utvecklar 
fler psykologiska åkommor än de som använder sig av emotionsfokuserad coping (Franken, 
2002). När människor hamnar i situationer som inte går att kontrollera kan det bästa vara att ta 
itu med sina känslor istället för att återfå kontroll över en situation som är bortom ens förmåga 
att kontrollera (Franken, 2002). 
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METOD 

Informanterna 
Nio läkare, sju kvinnliga och två manliga i åldrarna 33–63 år, verksamma i Norrbottens och 
Västerbottens län deltog. Yrkeserfarenheten var mellan 4–40 år. 

Material 
Intervjuerna gjordes halvstrukturerat med ledning av en intervjuguide (Bilaga) utformad för 
denna studie. Intervjuguiden var indelad i fem kategorier: bakgrund, arbetsplatsen, innan ett svårt 
besked, under ett svårt besked och efter ett svårt besked.  

Procedur 
Avdelningscheferna vid sjukhusen kontaktades via e-post och dessa vidarebefordrade 
meddelandet med förfrågan om medverkan till berörda läkare. De som valde att ställa upp 
kontaktade författaren och därefter bokades intervjutillfälle in. Intervjuerna genomfördes under 
veckorna 12 och 13, 2010. Samtliga intervjuer genomfördes på läkarnas arbetsplatser, utom en 
som genomfördes på Luleå tekniska universitet. 
 
Åtta intervjuer spelades in. Frågorna ställdes så att informanterna gavs utrymme att fritt berätta 
om de tankar och beteenden som de har vid patientmöten. En digital diktafon användes för att 
spela in intervjuerna. Varje intervju tog ca 40 minuter. En intervju skrevs ner för hand, då 
informanten avböjde inspelning. 

Databehandling 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. Utifrån detta analyserades materialet för att sedan 
kategoriseras utifrån forskningsfrågorna. Analysen gjordes parallellt med datainsamlingen då 
intervjuerna genomfördes med någon dags mellanrum. Informanterna har fått fingerade namn 
i studien.  

Avgränsningar 
Studien avsåg läkares upplevelser vid svåra besked till patienter och anhöriga och de läkare som 
deltog var ST-läkare och specialistläkare inom barnmedicin och onkologi. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
 

I början av intervjuerna fick läkarna berätta om yrket och vad de överlag ansåg var bra och 
mindre bra med att arbeta som läkare. Samtliga ansåg att yrket har hög arbetsbelastning och att 
tiden inte räcker till. Yrket innebär mycket stress och samtliga kände att de inte alltid kan lägga 
den tid på patienten som skulle behövas, speciellt vid situationer som innehåller svåra besked.  

Det som vägde upp det negativa var människomötena, möten med både barn- och 
vuxenpatienter samt deras anhöriga. Dessa möten utvecklar läkarna, både kunskapsmässigt och 
på det personliga planet, i vissa fall. En läkare berättade: 

”… men det är någonting med mötet med människorna, få höra deras historier och mycket 
klokskap…mycket…aa…levnadsvisdom som människa…” (Lovisa). 

De fick även frågan om de hade fått någon utbildning i att ge svåra besked. De läkare som 
utbildade sig för ca 30 år sedan hade inte fått någon formell utbildning, däremot berättade de 
”yngre” läkarna (med mindre än tio års yrkeserfarenhet) att de hade fått en kortare utbildning 
där de fick öva sig genom rollspel. Många av läkarna menade dock att varje patientmöte är 
unikt, det går inte att lära sig hur svåra besked ska ges och hanteras i alla situationer.  

Inför ett svårt besked 

Teoretiska och praktiska förberedelser 
Innan patientmötet är det primära att förbereda sig teoretiskt, det vill säga att läsa in sig på 
sjukdomen, vilka åtgärder som ska tillämpas och vilken behandling som är bäst lämpad. Detta 
moment är det mest väsentliga ansåg samtliga läkare. Det går inte att gå in till en patient och 
framföra ett svårt besked utan att veta vad nästa steg är. 

”… har en plan, för det tror jag är jätteviktigt att man långt innan man berättar för 
patienten vet vad nästa steg är…för det är det halmstrået som man kan ge patienten som 
patienten vill ha…man kan inte ge ett sånt besked som att säga ja vi får väl se hur det går.” ( 
Jenny). 

Det är också viktigt att skapa en så lugn miljö som möjligt för patienten genom att stänga av 
mobilen och sökaren och även genom att informera resten av teamet att just detta patientmöte 
kommer att kräva tid och en lugn miljö. En läkare berättade att i hans team avlastar de varandra 
i den mån de kan för att underlätta för läkaren som ska ge ett svårt besked. 

För att känna sig trygg i situationen gäller det att ha så mycket information som möjligt. Det går 
inte att gå in i rummet och vara oförberedd och inte kunna svara på patientens frågor. För att 
kunna inge trygghet hos patienten måste läkaren vara trygg i sin roll. Det är också viktigt att 
kunna skapa en lugn miljö för patienten. Det kan vara ett sätt att hantera situationen för 
läkaren, det vill säga att han/hon vet att han/hon kan bemöta patienten med en säkerhet 
genom kunskap. Det är också viktigt att ha en plan för patienten, vilket också ökar tryggheten 
hos läkaren genom att han/hon vet vad nästkommande steg är. Det kan således vara en 
copingstrategi då läkaren ska kunna hantera kommande situation, men även nuet och de 
känslor som kan uppkomma. 
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Beskedets betydelse för patienten 
Innan det svåra beskedet ska ges ligger mycket fokus på patientens sjukdom, men även på vilken 
reaktion som läkaren kan förvänta sig av patienten. Det var också viktigt att försöka förstå vad 
beskedet kommer att ha för konsekvenser för patienten och hans/hennes familj. Det handlade 
också om att förutse vilka förväntningar patienten har på kommande samtal. Tankarna hos 
läkarna innan beskedet handlade mycket om hur patienten kommer att uppleva samtalet och 
vilken insikt patienten har om sin sjukdom.  

Det var lättare för läkarna att förbereda sig för samtalet när det redan finns en relation med 
patienten och de anhöriga som kan vara med under patientmötet. Då går det lättare att 
förbereda sig på den reaktion som kan uppstå. Det kan vara svårt att förbereda sig när det inte 
går att förutsäga hur en patient ska reagera. Två läkare beskrev det på följande vis: 

”Jag vet hur de reagerar, jag har varit med om situationer där de har reagerat på saker 
tidigare, så att jag är förberedd på det, att jag kan tänka på hur jag ska lägga upp samtalet 
utifrån hur man känner dem, utifrån personlig kännedom av föräldrarna och barnet.” 
(Gösta). 

”När det känns emotionellt svårt är när jag ska lämna ett besked till en familj och inte vet 
om de är beredda att ta det här…att barnet kommer att dö.” (Berit). 

Innan patientmötet funderade de intervjuade läkarna en del på hur beskedet kommer att 
påverka patienten ifråga. Vilka reaktioner kommer läkaren att få möta? Detta är ett sätt för 
läkaren att förbereda sig mentalt. Det går dock inte att förutse hela samtalet i förväg, men 
genom att försöka bedöma beskedets betydelse för patienten kan även läkaren förbereda sig på 
hur han/hon ska hantera situationen. Är det ett besked som handlar om återfall kan det vara 
svårt att inge hopp i samtalet. Då det skapar stress att veta att det kommer att framföras ett 
negativt besked, innebär det att läkaren har gjort en bedömning av en kommande situation. 
När en bedömning har gjorts kan en copingstrategi väljas. I detta skede valde läkarna det som 
Lazarus & Folkman (1984) betecknar problemfokuserad coping. Läkarna är fokuserade på det 
direkta problemet istället för på sina emotioner.  

 

Emotionerna innan 
Det emotionella sätts oftast åt sidan berättade de flesta av läkarna. Tankar om ens egna känslor 
är inte det viktigaste i detta skede. Utan det är fokus på patienten och sjukdomen. Det fanns 
heller ingen tid att reflektera över hur det kändes. Ibland kunde det handla om akuta besked 
som gör det ännu svårare att hinna tänka på sina egna känslor. 

Ibland kunde de ”yngre” läkarna rådfråga de ”äldre” om behandlingar och diagnoser och 
samtidigt kanske nämna att kommande samtal känns tungt. Samtliga läkare påpekade dock att 
detta är deras jobb och skulle de inte klara av att ge ett svårt besked så skulle de inte kunna 
jobba kvar.  

”Man kan inte stoppa huvudet i sanden.” (Ingrid). 
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Majoriteten av de intervjuade läkarna medgav att de kunde uppleva obehagskänslor precis 
innan de går in till patienten. De önskade helst att de inte skulle behöva ge ett sådant besked, 
men det är ett måste. Obehagskänslorna berodde oftast på att läkarna vet att detta kommer att 
slå sönder patientens och de anhörigas tillvaro. Speciellt svårt var det att lämna ett 
återfallsbesked. Då är det svårt att inge hopp i samtalet och det är det viktigaste med att ge ett 
svårt besked menade alla. 

Två läkare medgav att de känner skuldkänslor när de ska lämna ett besked. Läkaren blir 
budbäraren av beskedet, och detta leder ofta till att patienterna skuldbelägger honom/henne, 
men de fick påminna sig själva om att det är patienternas och familjens sätt att hantera 
beskedet. En läkare berättade: 

”Mmm…det är det här att alltid inge hopp, det är nån sorts mantra…sen har jag för mig själv 
ett och det är att inte jag som gör patienten ledsen utan att det är sjukdomen.” (Lovisa). 

En läkare berättade också att det är en anspänning innan, det vill säga hon upplevde stress inför 
samtalet. Dock kände hon sig inte stressad för den medicinska informationen, något som alla 
var överens om. Den medicinska informationen ingav minst oro. Samtliga läkare kände sig 
trygga i sin roll och i sina kunskaper, dock var det en som berättade att hon ofta oroade sig för 
att hon skulle ha missat något avgörande i provsvaren. Det hade inte hänt, men hon var 
bekymrad över att det skulle kunna hända en dag.  

Många av de intervjuade läkarna medgav att de kände obehagskänslor inför kommande samtal. 
De skulle självfallet inte önska sin patient att tvingas behöva höra ett sådant svårt besked. Rosen 
& Tesser (refererade i Eberhardt Mckee & Ptacek, 2001) menade att MUM-effekten ofta 
uppträder hos människor i samband med framförande av negativa besked. De menade att den 
som ska framföra beskedet känner motvilja mot att faktiskt säga det till mottagaren och, kanske 
till och med drar sig, för att berätta överhuvudtaget. Anledningen till detta är att den som ska 
framföra beskedet är orolig för vilka konsekvenser som beskedet har och kan uppleva dåligt 
samvete, eller till och med skuldkänslor över att ge ett sådant besked. Han/hon är också orolig 
för att bli associerad med det dåliga beskedet. Dessutom kommer mottagaren troligtvis att bli 
upprörd emotionellt av beskedet (Eberhardt Mckee & Ptacek, 2001). 

När läkarna berättade att de kan känna att de inte skulle vilja lämna ett svårt besked, men att de 
naturligtvis måste då det ingår i yrket förklarade de detta i enlighet med MUM-effekten 
(Eberhardt Mckee & Ptacek, 2001). De är oroliga över patienternas och de anhörigas 
reaktioner. De ställer sig frågan vilka konsekvenser kommer beskedet att medföra? Oftast vet de 
att patienten och de anhöriga kommer att bli emotionellt upprörda och det är något läkarna 
helst inte vill orsaka. Två läkare sa också att de upplevde skuldkänslor, att det blir de som är 
budbäraren av ett negativ besked, och att detta medför känslor av att inte vilja gå in och lämna 
beskedet. Dock måste det påpekas att läkarna förtydligade att det är ett måste i deras yrke. 
Oavsett om de vill, eller inte, framföra ett besked som kan innebära emotionell katastrof för 
patienten så måste de annars kan de inte jobba som läkare inom sitt område. Detta visar att 
MUM-effekten har en inverkan på läkare som har svåra patientsamtal som ett genomgående 
moment i sitt yrke. Det kan finnas en föreställning hos allmänheten om att läkare med tiden 
blir alltmer ”kalla” och inte upplever någon motvilja mot att framföra ett negativt besked. 
Läkarnas svar skildrade dock en verklighet där det uppstår en önskan om att inte behöva 
framföra svåra besked. 
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Två av de intervjuade läkarna berättade att de måste påminna sig själva ibland om att det inte är 
de som gör patienten ledsen utan att det är sjukdomen. Detta är en emotionsfokuserad 
copingstrategi eftersom läkarna omvärderar situationen (Franken, 2002). Genom att säga till sig 
själv att ”Det är inte jag som gör dem ledsna” ändrar läkaren sitt tankemönster för att slippa se 
det faktum att just när beskedet lämnas är det läkarens ord som gör patienten ledsen.    

Under ett svårt besked 

Läsa av situationen 
Under samtalet försökte läkarna vara närvarande i situationen för såväl sin egen skull som för 
patientens. Att vara närvarande för sin egen skull är att inte tappa kontrollen över situationen. 
De, i rollen som läkare, måste inge trygghet i samtalet, för att på bästa möjliga sätt kunna 
hantera patienten och hans/hennes anhöriga. Det är också viktigt att läkaren är närvarande för 
patienten så att han/hon känner att han/hon kan få reagera och ställa motfrågor.  

Genom att vara närvarande läste läkarna av situationen medan det svåra beskedet ges. De 
försöker att känna av patienten och känslorna som patienten förmedlar. Genom att försöka 
iaktta patienten och hans/hennes kroppsspråk för att göra en bedömning av situationen blir 
det lättare för läkaren att hantera patienten. Exempelvis kan läkaren notera hur mycket 
patienten vill veta om sjukdomen. Många patienter inte vill veta in i detalj hur diagnosen eller 
prognosen ser ut.  

”… jag läser hur de reagerar…jag tittar på patienten…lyssnar på hur patienten ställer 
motfrågor för att kunna få en bild av vilken typ av information patienten vill ha…vad vill 
patienten egentligen veta…det är ju patienten som ändå ska bestämma takten på nåt sätt (…) 
Att försöka förstå processen bakom pannan på den som sitter mittemot.”  (Tim). 

Samtliga läkare var överens om att det inte går att ha ett samtal färdigt i huvudet, utan 
situationen bestämmer vad som kommer att sägas. Det handlar mer om att läsa av vilket stöd 
patienten och de anhöriga behöver ha i just den stunden. Då går det inte att mekaniskt lägga 
fram ett svårt besked.  

Ett samtal som innebär att framföra ett svårt besked kan medföra stresskänslor och 
anspänningar inför samtalet. Under samtalet läser läkarna av situationen hela tiden. De lyssnar 
aktivt efter vad för slags information som patienten vill höra, samt tittar mycket på patientens 
kroppsspråk för att göra en bedömning av situationen. I denna situation är läkarna trygga i sin 
yrkesroll och känner ingen oro eller tveksamhet om sina kunskaper och detta medför även att 
stress och obehagskänslor inte uppstår i denna stund. Detta gör att de inte behöver använda 
någon copingstrategi för att hantera situationen utan låter samtalet flyta på.   

 

Emotionerna åsidosätts  
Majoriteten av läkarna berättade att de inte känner så mycket under samtalet, utan är fullt 
fokuserade på patienten. En läkare berättade: 

”… jag lägger nog mig själv väldigt mycket åt sidan under samtalet…det får jag ta sen.” 
(Lovisa). 



13 

 

Samtliga läkare påpekade dock att även om de åsidosätter sina känslor kan de fortfarande visa 
att de är berörda av situationen. Flertalet (sex av nio) berättade att de har fällt en tår vid riktigt 
tunga besked. Det handlar inte om att stänga av sig helt, utan om att vara närvarande. Läkarna 
menade att det går att visa empati i samtalet utan att ens egna känslor tar över. Ingen av läkarna 
hade varit med om att tappa kontrollen över sina känslor. En del hade gråtit under samtalen, 
men de påpekade att de då säger till patienten att patientens situation berör dem och skulle de 
känna att de inte kan hålla igen sina känslor går de ut från rummet. Läkarna menade att det är 
de som ska vara den trygga i situationen, det är inte patienten som ska trösta dem.   

Läkarna berättade att de inte funderar på sina egna känslor under samtalet med patienten och 
samtliga hade inte heller känt att de hade tappat kontrollen under ett patientsamtal. Med 
kontroll menas att läkaren inte tappar kontrollen över sina egna känslor, utan är den ”stadiga” i 
samtalet. Under ett patientsamtal är det sällan det går att släppa fram alla sina känslor, då 
risken för att tappa kontrollen över situationen ökar. Således höll läkarna på sina känslor tills 
efter patientsamtalet. Detta kan tolkas som att de måste vara professionella i situationen. Det 
går inte att bli den ”svaga” i samtalet för detta skulle påverka patienten negativt och skulle inte 
gynna någon. De har en roll att uppfylla, vilket också sker under ett samtal.  

Efter ett svårt besked 

Bedömning av samtalet 
Samtliga läkare berättade att känslorna efter beror på hur samtalet gick. Läkarna berättade att 
de ofta tänker igenom hur samtalet har gått, om all information har gått fram till patienten och 
hans/hennes anhöriga, om det kom upp frågor som de själva inte kunde svara på och så vidare.  

        ”… att man utvärderar sig själv…ofta är man ganska tagen…ofta är man ganska tagen 
eftersom det är sånt allvar (…) sen så gör man oftast nån snabb…innan man går in till barnet 
igen…det handlar inte om många sekunder…men…nån slags hur blev det här nu jamen 
okej…så alltså man…så gör jag i alla fall…fundering blev det här okej.” (Elisabeth). 

Om samtalet hade varit tungt kände läkarna sig ledsna, uttömda och tagna. Många måste samla 
ihop sina tankar, sortera känslorna, vad de stod för och varför det kändes på detta sätt. De 
berättade också att de går igenom samtalet i huvudet och försöker se om de kunde ha framfört 
beskedet på ett annat sätt. Majoriteten av läkarna sade att det inte går att bli riktigt nöjd med ett 
samtal, utan det finns alltid någonting litet som hade kunnat göras bättre. När det inte kändes 
bra efteråt kunde det till stor del bero på hur patienterna och de anhöriga hade reagerat. Den 
minst önskvärda reaktionen var när det inte finns någon reaktion alls. Alla läkare som 
intervjuades var överens om att utebliven reaktion är ett av det svåraste att hantera både under 
men också efter samtalet. Då går tankarna till hur patienten och/eller anhöriga har tagit 
beskedet, hur det har landat, vad händer när patienterna kommer hem och börjar inse vad som 
har sagts och hur mycket måste göras i efterhand för att de berörda ska inse allvaret?  

Efter patientsamtalet utvärderade läkarna sig själva och hur samtalet hade gått. Hade de kunnat 
göra något annorlunda? Vad gick bra respektive dåligt? Genom att göra en bedömning av 
samtalet började läkarna att hantera de känslor som kan ha uppkommit. Läkarna började ta itu 
med känslorna genom att gå igenom samtalet om, och om igen, i huvudet för att hitta en 
förklaring till varför det kanske inte gick bra och därigenom komma fram till nya erfarenheter, 
som underlättar framtida patientsamtal och hanterandet av de känslor som då kan uppkomma. 
Enligt Lazarus & Folkman (1984) är detta ett sätt att hantera situationen, det vill säga att ta itu 
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med sina känslor och försöka att förstå dem, men även genom att omvärdera situationen så att 
den blir hanterbar igen.  

 

Kommunicera 
Samtliga läkare var överens om att ett behov av att få prata av sig ofta infinner sig efter svåra 
samtal med patienter. Det kan vara små saker som har stor betydelse för läkarna som till 
exempel en klapp på axeln eller att bara få ur sig sina egna känslor genom att prata med en 
involverad sköterska.  

”Jag tror inte att det spelar någon roll om man pratar med skåpet eller bordet eller…man 
måste få säga det att det berör en.” (Jenny). 

Det handlar inte om att bli tröstad utan om att få berätta om sina känslor och tankar för att 
sedan få nya infallsvinklar. Majoriteten av läkarna sökte sig till sina arbetskollegor för ventilera 
av sig. Många (fem av nio) av läkarna arbetade i team och berättade att de söker sig till teamet 
för en ”debriefing”. Tre av de intervjuade jobbade som ST-läkare och hade på eget initiativ startat 
en reflektionsgrupp med avdelningens psykolog. De har samtal som berör många områden som 
kan vara extra tunga, däribland patientmöten innehållande svåra besked. Detta påpekade de 
som otroligt värdefullt. 

Läkarnas familjer berörs också av bearbetningen. Några (fyra av nio) av läkarna medgav att de 
ventilerar hemma med sina familjer. De går dock inte in på detaljer utan säger mest att de har 
haft en tung dag eller ett samtal som har berört dem. De är inte ute efter tröst som tidigare 
nämnts, utan det handlar bara om att få prata av sig och inte stänga känslorna inne.  

Majoriteten av de intervjuade läkarna var överens om att de behövde kommunicera med någon 
efter ett svårt besked. Detta visar att genom att kommunicera och få prata ut hanterar de 
situationen. Många menade att det hjälpte dem att gå vidare och ta sig an nya svåra fall. De tre 
ST-läkare som ingick i en reflektionsgrupp menade att de hjälpte dem ofantligt mycket att få ha 
en sådan grupp där de kunde få ett annat perspektiv på svåra situationer. Enligt Lazarus & 
Folkman (1984) gör denna emotionsfokuserade coping att läkarna omvärderar situationen och 
kanske ser den med andra ögon efter att ha fått prata med en kollega som har en annan 
synvinkel på situationen. Detta kan göra att det blir lättare att gå vidare.  

 

Fokus på nästa fall 
Då tiden är knapp för läkarna hade de inte alltid tid att reflektera över sig själva och sina 
känslor, då nästa patient står bakom dörren någon minut efter ett svårt patientsamtal. Detta 
menade samtliga tar bort fokus från ens egna känslor under dagen genom att de blir 
distraherade från sina tankar. Det går inte att gräva ner sig i sina känslor då nästa patient kräver 
minst lika mycket närvaro och fokusering som patienten innan.  

        ”… för det mesta så är det [svåra besked] en så återkommande del i ens arbete att ofta är det 
nånting annat som påkallar min uppmärksamhet…jag är redan…jag är på väg nånstans för 
att göra nånting som man måste ta itu med.” (Katarina). 
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En läkare medgav dock att hon brukar boka in patientmöten med svåra samtal i slutet på dagen 
då hon vet att hon blir så uttömd efter ett sådant möte.  

Alla läkare berättade att de ofta hade för lite tid för egen reflektion, då nästa patient står bakom 
dörren. Genom att lägga all tankeverksamhet på nästa fall trycks de känslor som finns kvar från 
föregående samtal bort. Detta kan göra att en kommande situation kan hanteras bättre och att 
de upplever att de har kontroll över situationen genom att vara fokuserad på ”problemet” igen, 
det vill säga patienten och sjukdomen. Här handlar det också om att vara professionell, det vill 
säga att inte tappa fokus trots tryckande känslor. Svåra samtal ingår i deras yrke och är därför 
någonting som de accepterar och försöker hantera så gott det går. För vissa kan dock dessa 
känslor ändå dyka upp senare på dagen, och då brukar det sociala stödet komma till hjälp.  

Behövs riktlinjer? 
Ingen av de intervjuade läkarna hade tagit del av riktlinjer med avseende på att framföra svåra 
besked. Inte heller hade de hört talas om sådana, förutom en läkare som hade sett en 
handfolder, men hon hade inte lagt ner någon längre tid på att läsa den. Många (sju av nio) av 
de intervjuade blev genast intresserade av de riktlinjer som finns, bland annat på Internet. Dock 
menade majoriteten att läkare skapar sina egna riktlinjer med tiden. Många ställde sig frågan 
om det verkligen går att göra riktlinjer då varje patientmöte är unikt. 

”… jag tror att i det enskilda samtalet…så måste man hantera det som här och nu.” (Tim). 

Alla intervjuade var överens om att det ändå kunde vara bra att ha några riktlinjer för hur ett 
svårt besked ska framföras, framförallt för nyexaminerade läkare som inte har samlat på sig 
erfarenheter och utvecklat egna riktlinjer. Alla utom en påpekade att det skulle behövas mer 
utbildning i att ge svåra besked, speciellt under grundutbildningen. De flesta (sex av nio) var 
överens om att detta är ett mycket viktigt område som glömts bort. Många (åtta av nio) av de 
intervjuade berättade att svåra besked ges dagligen och därför borde mer utbildning också ges.  

Några (tre av nio) läkare påpekade att handledning skulle vara bättre när svåra besked ska ges. 
Det finns alldeles för lite tid för reflektion enligt dem, men skulle vara otroligt nyttigt. Läkarna 
menade att en vanlig föreställning är att läkare inte har svåra samtal, som till exempel 
psykologer, eller att läkare behöver få ventilera av sig. Samtliga intervjuade var överens om att 
det är ett mycket viktigt inslag i deras jobb och efterlyste mer tid för reflektion och samtal med 
utbildade inom det beteendevetenskapliga området. Svåra samtal tillhör deras vardag och 
upplevs inte som lättare med tiden. Tim som har ca 40 års erfarenhet inom läkaryrket sa: 

”… jag ska inte säga att det blir lättare känslomässigt att ge besked.” (Tim). 

En läkare menade också att det vore bra för alla inom läkaryrket som måste framföra svåra 
besked att ha copingstrategier. Hon hade själv jobbat en del med olika strategier och ansåg att 
det hjälpe henne i arbetet och rekommenderade andra att ta del av de olika strategier som 
finns.  

Efter genomgång av läkarnas svar går det att konstatera att de redan har sina egna riktlinjer. Det 
de berättade om exempelvis att skapa en lugn miljö för patienten, stänga av telefon, sökare, vara 
aktiv lyssnare, låta patienten reagera, göra upp en plan, boka in ett uppföljningsmöte etc. är 
förenliga med Rabow & McPhees (refererade i Vanderkieft, 2001) riktlinjer. De var redan 
införstådda med hur ett besked ska framföras.  



16 

 

Alla var överens om att det kan vara bra att ha riktlinjer nedskrivna för nyexaminerade läkare, 
då de inte samlat på sig erfarenheter av sådana situationer. Det kan vara tryggt för en 
nyexaminerad läkare att ha något att stödja sig på vid osäkerhet inför ett patientsamtal som 
kommer att innehålla ett svårt besked.  

Sammanfattning 
Resultaten visade att läkarna känner sig stressade, fick obehagskänslor innan ett svårt besked, 
och att de hade ett behov av att få prata av sig efter ett tungt patientmöte. Under patientmötet 
var de trygga i sin roll och för patientens skull gav de ett professionellt intryck och tappade inte 
kontrollen över situationen. Det ansågs finnas ett behov av att få bearbeta sina känslor vid svåra 
patientmöten och att riktlinjer för nyexaminerade läkare skulle vara till hjälp. 
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DISKUSSION 

Syftet med detta arbete var att beskriva de tankar en läkare kan ha innan, under och efter ett 
patientmöte som har innehållit ett svårt besked och att undersöka om de riktlinjer som finns 
hjälper. De vanligaste tankarna och reaktionerna handlade om stress och oro. Tankarna 
berörde oftast konsekvenserna av beskedet för patienten och patientens anhöriga som hur 
patientens liv kommer att påverkas och om patienten är redo att ta ett svårt besked. Det fanns 
även ett stort behov av att kunna få prata av sig sina tankar och funderingar till kollegor men 
också till familj i vissa fall. Det sociala stödet är troligen ofantligt viktigt inom läkaryrket.  

Läkarna hade sina egna copingstrategier för att kunna hantera sin vardag. Det fanns både för- 
och nackdelar med deras val av strategier. Vissa läkare ansåg att det fungerade bra för dem att 
inte behöva tänka och reflektera så mycket, medan andra menade tvärtom. Oavsett hur 
tillvägagångssättet för att hantera sina känslor var, ligger alltid fokus på patienten. De 
medverkande läkarna lade sig själva åt sidan för att kunna möta patienten på bästa möjliga sätt. 
Det fanns en oerhört stor empati för patienterna bland läkarna och en förståelse för deras 
reaktioner. Hur än en patient reagerade så var det okej, så länge de faktiskt reagerade och 
utifrån patienternas reaktioner kunde läkarna försöka hantera situationen. 

De som jobbar dagligen med mycket sjuka människor drar ett tungt lass. Det finns många som 
förväntar sig att de ska kunna bota patienten. När beskedet handlar om återfall som oftast inte 
går att bota var det vanligt att ovilja att lämna ett sådant besked infinner sig. Det går att tolka 
läkarnas ovilja utifrån MUM-effekten av Rosen & Tesser (refererade i Eberhardt Mckee & 
Ptacek, 2001). Dock bygger teorin på vardagliga situationer. Läkarna befinner sig dock i en 
extrem situation där det ingår i yrket att lämna svåra besked och kanske måste de ibland bortse 
från den ovilja som kan uppstå.  

Tidigare forskning visar att läkarna känner sig stressade och är oroliga hur beskedet kommer att 
påverka patienten och hans/hennes anhöriga och att det finns ett behov av att kunna få prata 
ut efter sådana besked. Saviani-Zeoti & Petean (2007) visade i sin studie att läkarna kände oro 
för hur deras patienter skulle motta ett svårt besked. De menade också att det finns ett behov av 
att inkludera personal med psykologibakgrund i ett läkarteam. Detta bekräftas i detta arbete 
som även pekar på att det finns ett stort behov av att få utbildning, handledning eller ett forum 
där svåra möten kan tas upp och diskuteras kontinuerligt under hela yrkestiden, både för 
personlig och yrkesmässig utveckling. Även om läkarna fortsätter att arbeta och tar sig an svåra 
patientfall kan det underlätta bearbetningen av situationer som de möter dagligen. Detta borde 
uppmärksammas mer inom läkarkåren och det borde erbjudas mer utbildning om hur svåra 
besked ska framföras, men också om hur en läkare ska hantera alla de känslor som kan 
uppkomma hos läkaren själv i samband med svåra samtal. Det borde finnas schemalagd tid för 
samtal med kollegor tillsammans med en psykolog där läkarna får samtala kring tunga 
patientmöten. De intervjuade läkarna menade att det inte alltid behöver vara några djupt 
ingående samtal, utan bara att få prata av sig hjälper mycket för att kunna gå vidare efter ett 
svårt patientmöte.  

Det är aldrig lätt att vara budbäraren av ett svårt besked och det blir inte lättare med åren, enligt 
läkarna. Läkarna hade inte hört talas om några riktlinjer och inte heller hade de fått någon 
grundlig utbildning i svåra besked då de flesta utbildade sig för ca 20 år sedan. Dagens 
läkarutbildning erbjuder utbildning i svåra besked i något större utsträckning. Dock skulle 
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utarbetade riktlinjer vara till hjälp för nyexaminerade då de inte har hunnit samla på sig egna 
erfarenheter.  

Idag är det mycket fokus på fysiskt välmående på arbetsplatser, det ordnas med friskvård åt de 
anställda och det är tillåtet att träna på arbetstid. Människan ska ta hand om sin fysiska hälsa, 
men det är sällan det psykiska välmåendet uppmärksammas. Det borde vara lika självklart att få 
gå och prata med en psykolog som det är att gå till gymmet och träna. Även om det kan vara en 
vanlig föreställning att läkare kan vara ”kalla” och inte behöver prata ut eller att de inte behöver 
utbildas i det är det dags att belysa detta område, eftersom det pratas alldeles för lite om det. 

Reliabilitet 
För att göra studien så noggrann och pålitlig som möjligt har en kvalitativ metod valts, då 
studien handlar om tankar hos läkarna. För att förstärka reliabiliteten har studien genomförts 
på platser där inverkan av ovidkommande variabler varit minimal. Endast under två intervjuer 
förekom det störande moment. En gång i början av en intervju och en gång strax innan 
intervjun avslutades. Intervjuaren har försökt att hålla ett neutralt förhållningssätt gentemot 
informanterna. De fick dock inte definiera begreppet svåra besked själva, utan fick sig förklarat 
hur svårt besked definierades i denna studie. Det finns olika definitioner av svåra besked 
beroende på vem som blir tillfrågad. För läkarna kunde definitionen svåra besked skilja sig från 
en patients definition och i detta arbete definieras ett svårt besked utifrån en patients 
upplevelse vilket kan ha försämrat reliabiliteten.  

Intervjuerna spelades in på en digital diktafon och detta gjorde att det i efterhand gick att 
kontrollera vad som sades för att undvika misstolkningar. Dock skrevs en intervju för hand då 
medverkande läkare avböjde inspelning. Detta kan ha gjort att misstolkningar kan ha uppstått 
under den intervjun. 

Intervjuguiden grundade sig på en planerad struktur, men innehöll också utrymme för fritt 
berättande. Något som kan ha påverkat resultaten på ett negativt sätt är att det var svårt för 
läkarna att återberätta tankar de hade haft i olika skeden av patientmötet. Intervjuerna borde ha 
gjorts just under dessa skeden, det vill säga strax innan patientsamtalet och direkt efter. Detta 
skulle dock ha varit svårt att genomföra på grund av läkarnas brist på tid, men det hade gjort 
resultaten mer rättvisa. 

Validitet 

Extern validitet 
Resultaten är svåra att generalisera till en större population eftersom antalet intervjuade var 
lågt. Urvalet representerade heller inte alla läkarkategorier där svåra besked ges, vilket kan ha 
försämrat validiteten. De som valde att medverka kan ha värderat ämnet svåra besked som 
viktigare än andra, vilket även uttrycktes under intervjun. Således kan de deltagande läkarna 
inte sägas vara representativa för hela läkarkåren. 

Intern validitet 
Intervjuguiden har granskats av endast en person för att säkerställa att forskningsfrågorna skulle 
besvaras. Författaren gav inte de intervjuade läkarna möjlighet att läsa igenom sina 
transkriberade svar för eventuella justeringar. Detta kan ha försvagat den interna validiteten. 
Författaren själv har tolkat läkarnas tankar, vilket kan ha försvagat den interna validiteten 
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ytterligare. En kompletterande enkätundersökning hade förstärkt validiteten då resultaten från 
intervjuerna hade kunnat jämföras med enkätresultaten.  

Begreppsvaliditet 
Människor kan ha olika uppfattningar om begrepp. Intervjuer kan öka validiteten då frågor 
som kommer upp kan besvaras direkt vid intervjutillfället. Detta gör att de svar som ges skildrar 
det som avses att undersökas. Begrepp som förekommer har i största mån definierats och 
andrahandskällor har undvikits om möjligt.  

Forskningsetiska överväganden 
Studien är genomförd enligt forskningsetiska regler (Codex, 2010). Medverkandes identitet och 
svar avslöjas inte och deras namn är fingerade. Inte heller avdelning, eller sjukhus, där läkarna 
arbetade avslöjas. Vid första kontakten med de medverkande utlovades full anonymitet. 
Materialet har behandlats, och analyserats, av enbart författaren själv. Varje läkare tillfrågades 
om diktafon fick användas och vid nekande svar antecknade författaren för hand under 
samtalets gång. Allt material kommer att förstöras när arbetet är färdigställt. 

Förslag till framtida forskning 
Detta arbete har väckt många nya frågeställningar. Då det finns ett stort behov av att kunna få 
mer utbildning eller få ett forum för diskussioner gällande svåra besked skulle det vara av 
intresse att göra en studie med läkare som har fått utbildning för, eller coachning vid, svåra 
besked. Har läkare lättare att bearbeta sina känslor efter att ha gått en utbildning eller efter ett 
flertal samtal med en coach eller psykolog? En studie med genusperspektiv kunde också vara 
värdefull. Finns det skillnader mellan hur manliga och kvinnliga läkare hanterar svåra besked? 

Ytterligare områden som är av intresse är en jämförelse mellan hur patienter och läkare 
uppfattar patientsamtal innehållande svåra besked. Har de gemensamma uppfattningar? Om 
inte, vad skiljer mellan deras upplevelser åt? 
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BILAGA  

Intervjuguide 
Bakgrund 

- Ålder  
- Vilken utbildning? (Utbildning i att ge svåra besked?) 
- Hur länge som läkare? 

 

Arbetet 

- Vilken avdelning? 
- Jobbar hur ofta? 
- Bästa med yrket? 
- Mindre bra med yrket? 
- Arbetskollegornas betydelse? 
- Vanligaste svåra beskedet som ges? 

 

Innan ett svårt besked 

- Planering? 
- Förberedelser, konkreta? 
- Riktlinjer för svåra besked  
- Vilka tankar uppkommer? 
- Hur känns det precis innan? 
- Stöd från arbetskollegorna? 
- Har läkaren upplevt ovilja till att faktiskt framför ett svårt besked? När i sådana fall? 

 

Under patientmötet 

- Tankar som uppkommer?  
- Riktlinjerna för svåra besked i åtanke? 
- Känslor som uppkommer? 
- Hantering av ens egna upplevelser 
- Hantering av patientens reaktion 
- Det viktigaste i att framföra det svåra beskedet? 
- Viktigaste i kommunikationen med patienten? Varför? 
- Erfarenheter då det inte har gått bra? Ja? Vad gick snett? 

 
Efter patientmötet 
- Tankar som uppkommer? 
- Känslor som uppkommer? 
- Hantering av ens egna upplevelser 
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- Om riktlinjer finns, hjälper de? Förbättras? Hur?
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