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Etikrådet

Att ge och ta emot ”svåra besked”

in

Eivor Blomqvist,  
sekreterare i etikrådet

på ett sätt som förstärker oron och 
ångesten. 

Frågan om hur svåra besked ska 
förmedlas bör utgöra en genomtänkt 
process i flera steg. Redan i samband 
med att en under-
sökning initieras/
genomförs behöver 
patienten få veta 
när och hur resul-
taten kommer att 
förmedlas. Eftersom patienten kan ha 
svårt att ta till sig all information vid 
samma tillfälle behövs också fasta ru-
tiner för uppföljande samtal om diag-
nos och behandling. 

Huvudregeln är att svåra besked 
förmedlas vid ett personligt samman-
träffande. Det behöver göras med re-
spekt, empati och lyhördhet. Informa-
tionen ska dessutom vara individuellt 
anpassad utifrån bland annat ålder, 
mognad, erfarenhet och språklig bak-
grund. Beteckningen ”svåra besked” 

rymmer en insikt om att det också är 
en krävande arbetsuppgift för budbä-
raren. Den läkare som meddelat en di-
agnos eller ett tråkigt medicinskt be-
sked upplever ofta stark emotionell 

påfrestning. Per-
sonal som ofta 
möter människ-
or i kris eller har i 
uppgift att lämna 
svåra besked be-

höver därför fortlöpande stöd, utbild-
ning och handledning.

Etikrådet kommer under året att 
uppdatera befintliga riktlinjer för hur 
man lämnar svåra besked. Stöd för 
samtalets innehåll och hur man går 
tillväga för att lämna svåra besked 
kommer att ges i en kompletterande 
rutinbeskrivning.

EIVOR BLOMQVIST, SEKRETERARE I ETIKRÅDET

Jesper har sökt vård efter en längre 
tids hosta och fått remiss till lungrönt-
gen. Några veckor senare tar han som 
vanligt cykeln till jobbet och har pre-
cis lämnat hemmet när telefonen ring-
er. Det är hans läkare som berättar 
att undersökningen dessvärre visar en 
misstänkt cancerförändring på ena 
lungan och att det krävs fortsatt utred-
ning. Efteråt kan Jesper inte minnas 
hur han tog sig till jobbet.

Att ta del av information om livsho-
tande sjukdom är för de flesta chock-
artat och kan skapa en krissituation 
som sätter individens normala förmå-
ga att förstå och ta till sig informa-
tion ur spel. Oavsett hur det går inne-
bär beskedet och den kommande be-
handlingen att tillvaron förändras, 
både för patienten själv och för när-
stående. Erfarenheter och patient-
klagomål visar ändå att människor 
ibland får ta emot svåra besked  

ÄR DIN ARBETSPLATS VÅR NÄSTA 
INSTAGRAMSTJÄRNA?
Vill du och dina kollegor dela med er av ert arbete och arbets-
plats? Välkommen att låna vårt konto en vecka!    

Huvudregeln är att svåra 
besked förmedlas vid ett 
personligt sammanträffande. 

Din personaltidning Pulsen har också ett digitalt flöde. Lägg till  
taggen Puls #regionjkpg i Mina nyheter på intranätet, för att läsa 
nyheter, reportage och inlägg om och av medarbetare.

På regionens webbplats rjl.se, finns flöde med nyheter och press-
meddelanden från Region Jönköpings län. Här kan du också följa  
vad landets nyhetsmedier berättar om oss.

Och självklart följer du väl Region Jönköpings län på sociala medier?

Håll koll på 
vad som händer!

Tyck till!
Vad vill du läsa om?  
Mejla kommunikation@rjl.se


