PALLIATION I ALMEN PRAKSIS

Dårlige nyheder
Kommunikation og information om uhelbredelig sygdom – at bringe bud om dårlige nyheder – er
en udfordrende opgave for lægen, som kan være urolig og usikker på patientens reaktion.
Bekymring, angst og vrede er det altid ubehageligt at sidde overfor. Det kan være vanskeligt at
fornemme hvor meget patienten ønsker at vide. Patienten kan allerede have fået stumpvis
information og dele af diagnosen fra andre. Patienten kan have mistænkt og overvejet diagnosen
men allerede befinde sig i en benægtelse. Fra de pårørende kan komme pres for ikke at informere
patienten, og vrede hvis du gør det.
Gode råd kan gøre det lidt nemmere:
•

Gør dig klar, sæt scenen. Intet hastværk!

•

Få fat på hvad patienten allerede ved eller tænker på.

•

Lav forvarsel om dårlige nyheder (psykologiske varselsskud). Fx ved at starte lidt tøvende:
Jeg er ked af, at det ikke ser så godt ud. Det lyder så indlysende, men det bliver forbavsende
ofte ”glemt”.

•

Vurdér hvor meget information der skal med ved denne konsultation. For meget kan
medføre stor usikkerhed og angst medens for lidt og for vagt kan gøre patienten utilfreds og
forvirret, og patienten kan mistænke du ikke taler sandhed. Du kan sagtens spørge patienten
om hvor meget information han ønsker, men ofte er han usikker og upræcis, især i starten af
forløbet, da han ikke ved hvilke spørgsmål han har på grund af manglende overblik og
chokreaktion. Det mest fremkommelige er at informere i små bidder, vurdere reaktionerne
og stimulere patienten til at spørge. Denne trin for trin strategi giver mulighed for at både
patient og læge forholder sig til den udfoldende problematik.

•

Information på gaden eller i butikken – og på telefonen bliver oftest misforstået!

•

Spørg dig selv: Hvilken særlig virkning kan informationen have på patienten? Tænk på de
psykologiske og sociale aspekter. Lignende tilfælde i familien eller blandt kolleger? – og
hvordan gik det? Måske patienten bekymrer sig mere om familiens reaktion end om sin egen
situation.

•

Lad være med at være hudløs ærlig – heller ikke når patienten i uvidenhed er benægtende
overfor sin situation. Også når patienten presser dig – ”fortæl det lige ud!”

•

Vær ikke (for) pessimistisk – da det smitter! Understreg det der er positivt som fx
behandlingsmuligheder – men lad være at indgive håb på falske præmisser – og den støtte
som er mulig.

Ivar Østergaard, praktiserende læge & ekstern lektor
Institut for Almen Medicin, Aarhus Universitet, Søndergade 18, 8464 Galten
Tlf. 8694 3322, E-post: ivar.ostergaard@dadlnet.dk

PALLIATION I ALMEN PRAKSIS

•

Lad være med nøjagtige prognostiske vurderinger. Historien fortæller forudsigelserne som
regel er forkerte.

•

Modtag følelsesudbrud åbent og uden forlegenhed. Når usikkerhed og angst – og sorg over
et forandret liv rammer bryder mange i gråd og søger trøst. Andre bliver vrede og
bebrejdende. Nogle læger har det svært med følelsesudbrudene og kan søge at skærme sig
bag tekniske og medicinske termer. Det kan af patienten let opfattes at lægen ikke har hjertet
med men er fjern og kold. Det er positivt for patient-lægeforholdet om lægen forbereder sig
på udbrud af følelser.

•

Benægtelse er en vigtig tilpasningsstrategi på kort sigt, en buffer mod lidelsen såvel som
angsten og usikkerheden, der udløses af den barske virkelighed med diagnostik af en
uhelbredelig sygdom. Professionelt har der været stor uenighed, om patienten skulle tvinges
til at se virkeligheden (diagnosen) i øjnene, men erfaringen vidner om at denne procedure
oftest mislykkes. Det er mere fremgangsrigt at etablere en samtalesituation, hvor patienten
med spørgsmål kan udforske den diagnostiske information. Det giver mulighed for
tilpasning og optagelse af information med den hast, som patienten kan tolerere. En balance
skal iagttages i forhold til falsk forsikring og tryghed.
Baseret på The consultation toolkit. Michael Drucquer &
Sarah Hutchinson. Doctor. Reed Business Information.
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