
 
Utvärdering "Den ofrivillige resenären" 2014 
 
 
 
Har du tagit del av den "Den ofrivillige resenären - En bok om din cancerresa? 

 
Namn Antal % 
A. Ja  141 98,6 
B. Nej  2 1,4 

Total 143 100 
  
Svarsfrekvens 
100% (143/143) 
  

 

 
 

 
  
 
Bra ledsagare vid ett cancerbesked. Önskar att jag själv hade fått den i min hand av 
min läkare då jag fick mitt cancerbesked. Ett otroligt bra verktyg som belyser hur det 
kan kännas man får hjälp med att inse att det är normalt att reagera som jag gjorde, 
jag är inte onormal. Och tänk så enkelt det hade varit för min läkare och vårdpersonal 
att bara ge den som information. 
Fantastiskt initiativ behövs  
När man läser den får man egna tankar bekräftade 
Mycket bra 
Jag fick eget ex 
den behövs 
Bra, man kan känna sig ensam i sin situation 
mkt viktig o bra bok 
Bra upplagd och lättläst 
mycket intressant 
jättebra läsning 
min man hade lungcancer. Själv fick jag gyn-cancer 2010 den hjälpte för oss båda.  
Bra information 
Enkelt att följa alla delar. 
Lätt att få tag i! 



En resehandbok om cancer bättre än din cancerresa 
Mkt läsvärd 
Info om min sjukdom 
lånat av anhörig 
min mans resa 
Har inte läst precis allt. 
Gav mig en väldigt bra insikt i min sjukdom. 
bra 
Fördömligt överskådlig 
Enkel, praktisk, bra introduktion till en för alla lika oväntad som obehaglig resa... 
bra 
Jag har läst den som bok 
Bara bläddrat igenom som hastigast, men har sparat den och ska läsa den mer senare 
välbehövlig 
  
Hur kom du i kontakt med skriften Den ofrivillige resenären 
 
Namn Antal % 
A. Själv hittat den via 
internet eller liknande 67 47,2 

B. Fått den 
rekommenderad eller 
utlämnad i kontakt med 
vården 

5 3,5 

C. Fått den 
rekommenderad eller 
utlämnad i kontakt med 
patient- 
närståendeförening 
 
 

7 4,9 

D. Fått den från en 
närstående 8 5,6 

E. Annat sätt beskriv: 28 19,7 
F. Genom mitt arbete som 
t.ex. vårdpersonal 27 19 

Total 142 100 
  
Svarsfrekvens 
99,3% (142/143) 
  

 

 
 

 
  
 



Upptäckte den då jag deltog på Världscancerdagen. Sen har jag rekommenderat min 
lokala Blodcancerförening att lägga ut den som Nyhet på vår hemsida  
På världscancerdagen  
nyhet på intranätet 
1177 
Läste om den i NY (Norrköpings Tidning) 
Rekommendation via en "cancer-blogg" 
Tidningsartikel 
på palliation öst 
Jag såg en artikel om den 
hörde om den på radio 
Notis i Helsingborgs dagblad, tror jag. 
Läste artikel om att den nu var klar. Hittade utkasten 2013 och har väntat.  
Läst i GP 
Läste om boken i en tidning, men minns inte vilken. 
Radio Halland 
Artikel i GP. 
läste om den 
HN 
Genom artikel Göteborgs-Posten 
Läste om den i Haema 
Den låg på bordet i väntrummet på Hematologen Huddinge 
Artikel i GP 
Rekommenderad av vän 
Tror jag såg en annons i Hallands Nyheter. 
Notis i en tidning 
artikel i Göteborgs Posten 
så en notis i en damtidning, om denna bok och beställde den. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hur har du tagit till dig Den ofrivillige resenären? 
 
Namn Antal % 
A. Som e-bok på dator 7 4,9 
B. Som e-bok på surfplatta 
eller smartphone 3 2,1 

C. Som tryckt bok  137 96,5 
D. Som nerladdad fil eller 
egen utskrift 
 
 

7 4,9 

E. Annat sätt nämligen: 0 0 
Total 154 108,5 

  
Svarsfrekvens 
99,3% (142/143) 
  

 

 
 

 
  
 
Kön 

 
Namn Antal % 
A. Kvinna 116 81,1 
B. Man 27 18,9 

Total 143 100 
  
Svarsfrekvens 
100% (143/143) 
  

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



Ålder 

 
Namn Antal % 
A. Under 30 5 3,5 
B. 30-40 17 11,9 
C. 41-50 30 21 
D. 51-60 40 28 
E. 61-70 39 27,3 
F. 71-80 12 8,4 
G. Över 80 0 0 

Total 143 100 
  
Svarsfrekvens 
100% (143/143) 
  

 

 
 

 
  
 
Till vilken/vilka av följande kategorier räknar du dig? 
 
Namn Antal % 
A. Cancersjuk patient 41 28,7 
B. Närstående till 
cancersjuk patient 44 30,8 

C. Canceröverlevare 30 21 
D. Medlem i patient-
/närståendeförening 8 5,6 

E. Förtroendevald, patient-
/närståendeförening 6 4,2 

F. Vårdpersonal 37 25,9 
G. Folkvald (politiker) med 
engagemang inom häslo 
och sjukvård 

2 1,4 

H. Tjänsteman med 
anknytning till hälso- och 
sjukvård 

7 4,9 

I. Student, inriktning 
häslo- och sjukvård 0 0 

J. Annan 6 4,2 
Total 181 126,6 

  
Svarsfrekvens 
100% (143/143) 
  

 

 
 



 
  
 
Processledare RCC 
FoUU utbildningssamordnare 
Processledare för cancerrehabilitering 
Fick ett "falskt cancerbesked" 
anhörig 
Mastektomerad kvinna som äter tamoxifen i fem år 
  
Efter att ha tagit del av "Den ofrivillige resenären", upplever du att denna 
bok/broschyr kommer vara av nytta för patienter och närstående?  

 
Namn Antal % 
A. Mycket stor nytta 71 50,7 
B. Stor nytta  62 44,3 
C. Liten nytta  5 3,6 
D. Mycket liten eller ingen 
nytta 2 1,4 

Total 140 100 
  
Svarsfrekvens 
97,9% (140/143) 
  

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hur väl känner du att bokens upplägg utifrån en resemetafor passar in i 
svensk cancervård?  

 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 72 51,1 
B. Bra 58 41,1 
C. Varken eller 10 7,1 
D. Dåligt  1 0,7 
E. Mycket dåligt 0 0 

Total 141 100 
  
Svarsfrekvens 
98,6% (141/143) 
  

 

 
 

 
  
 
Saknade denna form när min man blev sjuk 
Är inte så insatt i cancervården att jag kan svara på frågan 
Det finns uttryck som inte är så bra tex, cancerspöket,kastas ut på ..., skakig resa mfl 
  
Hur upplever du "Den ofrivillige resenären" vad gäller illustration och layout? 

 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 56 40,3 
B. Bra  71 51,1 
C. Varken eller 12 8,6 
D. Dålig  0 0 
E. Mycket dålig 0 0 

Total 139 100 
  
Svarsfrekvens 
97,2% (139/143) 
  

 

 
 

 
  
 



Kanske fler referenser och bilder 
Lättläst trots ganska omfattande. 
Boken är mycket informativ, men onödigt överarbetad. Ingen svårt sjuk orkar med 
checklistor, resplaner, formulär och material. Jag tycker att den kan vara till hjälp för 
anhöriga i vissa fall. 
Sakna några bilder. 
sidor med stor text onödig kunde varit tomma för patientens egna anteckningar 
Ej läst boken ännu 
Rubriksidorna med avhuggna bokstäver i kanten tilltalade mig mycket. 
Ev kategori "bra" 
  
Utifrån målsättningen med boken "Den ofrivillige resenären - En bok om din 
cancerresa", hur väl tycker du att den lyckas med följande:  

 
Att ge grundläggande information kring 
fysiska behov 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 59 41,8 
B. Bra 74 52,5 
C. Varken eller 7 5 
D. Dålig 1 0,7 
E. Mycket dåligt 0 0 

Total 141 100 
  
Svarsfrekvens 
98,6% (141/143) 
  

 

 
 

 
 
Att ge grundläggande information kring 
psykiska behov 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 62 44 
B. Bra 73 51,8 
C. Varken eller 4 2,8 
D. Dålig 2 1,4 
E. Mycket dåligt 0 0 

Total 141 100 
  
Svarsfrekvens 
98,6% (141/143) 
  

 

 



 
 

 
Att ge grundläggande information kring 
sociala behov 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 57 40,4 
B. Bra 73 51,8 
C. Varken eller 9 6,4 
D. Dålig 2 1,4 
E. Mycket dåligt 0 0 

Total 141 100 
  
Svarsfrekvens 
98,6% (141/143) 
  

 

 
 

 

 
Att ge grundläggande information kring 
existentiella behov 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 56 40,6 
B. Bra 66 47,8 
C. Varken eller 14 10,1 
D. Dålig 1 0,7 
E. Mycket dåligt 1 0,7 

Total 138 100 
  
Svarsfrekvens 
96,5% (138/143) 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Att ge dig verktyg för att inför dig själv och 
dina nära uppmärksamma dina behov 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 50 36,8 
B. Bra 72 52,9 
C. Varken eller 12 8,8 
D. Dålig 1 0,7 
E. Mycket dåligt 1 0,7 

Total 136 100 
  
Svarsfrekvens 
95,1% (136/143) 
  

 
 

 
 
Att ge dig verktyg för att inför läkare och 
övrig vårdpersonal uppmärksamma dina 
behov 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 42 31,1 
B. Bra 67 49,6 
C. Varken eller 25 18,5 
D. Dålig 0 0 
E. Mycket dåligt 1 0,7 

Total 135 100 
  
Svarsfrekvens 
94,4% (135/143) 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Att ge verktyg för att planera din cancerresa 
genom bland annat cancerrehabiliteringsplan 
och checklista  
Namn Antal % 
A. Mycket bra 42 31,6 
B. Bra 67 50,4 
C. Varken eller 23 17,3 
D. Dålig 0 0 
E. Mycket dåligt 1 0,8 

Total 133 100 
  
Svarsfrekvens 
93% (133/143) 
   

 
 
 
Att ge dig konkreta tips och råd som kommer 
underlätta kommunikation med vården och 
andra organisationer som t.ex. 
Försäkringskassan 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 41 30,6 
B. Bra 70 52,2 
C. Varken eller 19 14,2 
D. Dålig 2 1,5 
E. Mycket dåligt 2 1,5 

Total 134 100 
  
Svarsfrekvens 
93,7% (134/143) 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Att utgå från ett patientperspektiv 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 65 47,4 
B. Bra 61 44,5 
C. Varken eller 10 7,3 
D. Dålig 0 0 
E. Mycket dåligt 1 0,7 

Total 137 100 
  
Svarsfrekvens 
95,8% (137/143) 
  

 
 

 

 
Att utgå från ett närståendeperspektiv 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 52 38,8 
B. Bra 67 50 
C. Varken eller 13 9,7 
D. Dålig 1 0,7 
E. Mycket dåligt 1 0,7 

Total 134 100 
  
Svarsfrekvens 
93,7% (134/143) 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Att särskilt uppmärksamma barns behov 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 32 25 
B. Bra 62 48,4 
C. Varken eller 33 25,8 
D. Dålig 1 0,8 
E. Mycket dåligt 0 0 

Total 128 100 
  
Svarsfrekvens 
89,5% (128/143) 
  

 
 

 
  
 
Vi som inte bli botade har andra behov! Existens rädsla sorg ilska 
Hade önskat att denna bok fanns när min man blev sjuk i cancer. 
Som vårdpersonal kan jag inte kommentera de sista frågorna 
En del frågor lite svåra att svara på beroende var på "resan" du är! 
Jag har inte cancer. Vet inte hur jag ska besvara dessa frågor 
Har barn i 20 års ålder.  Tips önskas hur man kan hantera kommunikation till dom 
Det hänvisas på flera ställen till www adresser. Man måste tänka på vem man har 
framför sig många av våra gamla har inte dator. 
Om man tidigare inte har haft kontakt med t.ex cancersjukvården är boken tydlig med 
vart man kan vända sig, den ger tydlig info om vad som kan hända och vart man då 
vänder sig. 
Boken säger inget om de svårigheter som kan uppstå för en patient i cancervården 
men skall kanske inte göra det då bokens mål är att vägleda och stötta. 
Reagerade mot delar av texten som lät som statements, ex "det är väldigt viktigt att" 
du ex delar/pratar med andra... eller umgås med andra som också har kronisk 
sjukdom. Skulle ha önskat lite ödmjukare ton där. Dock ordnade det sig mot slutet av 
boken. 
Känner mig också lite osäker inför avsnittet till nästående "Att leva vidare". Kanske 
kunde ha utelämnats. Sen också ordavalet "invaderats av cancer" och" sjukdomen 
intagit kroppen" på s. 22. 
Om vården fungerade så bra som man skulle önska, med mer personal och mer 
resurser, skulle kanske den här boken inte behövas alls. 
Boken är bra som helhet men jag reagerar på många onödiga uttryck! Varför upprepa 
så många negativa formuleringar kring cancerresan- den kan bli en tankeställare att 
bättre ta hand om sig själv! Det finns även bra text sid. 6 sid 27 sid 43 
Har bara bedömt efter anhörigperspektiv. 



Vill ha ett perspektiv för unga vuxna!  
Då jag överlevt cancer två gånger kom boken ut "för sent" för mig (om det inte blir fler 
gånger) varför jag kanske svarat på frågorna ur fel synvinkel. 
Stora skillnader i landet vad gäller behandlingar, ekonomisk hjälp till peruk, eftervård 
och rehabilitering av yngre18-25. 
Här i länet finns ingen eftervård efter att picclinen är dragen. Då börjar kampen med 
psyket och att hitta vägen tillbaka till livet igen. 
Den här enkäten borde egentligen göras vid två tillfällen: ett när cancerbeskedet 
kommit och ett när behandlingen är slut eller nästan slut. Svårt för mig att kunna 
lämna trovärdiga svar när jag som anhörig levt med detta endast sex veckor. 
Jag känner att man genom boken tror att man kan få all denna hjälp och 
uppmärksamhet, men verkligheten är hårdare och krassare. Vi har inte den bästa 
cancervård vad gäller att se och uppmärksamma patientens eftervård. Man blir ofta 
bortglömd, osynlig! Diagnos - operation - färdigbehandlad. 
Måste läsa noggrannare för att kunna svara 
Det bästa: Man är inte ensam i sin situation. 
Den skulle jag behövt för 3,5 år sedan då min sambo fick en elakartad och obotlig 
hjärntumör!  
 
Det var fruktansvärt dålig information vi fick och de missade flera led och beskedet fick 
vi från opererande läkare som trodde att vi visste om det.  
Sen fick vi ingen support vid beskedet eller någon som satte sig med min sambo.  
Det var en massa fel och missar från sjukhuset. Tog en vecka innan de förstod att vi 
inte fått hjälp och då blev det fart.  
 
I samband med operationen var det sedan bra och i den direkta vården efter inom tre 
månader.  
Sedan känns det lite som att vara utslängda i ett system som inte finns.  
 
Idag håller sig tumören i schack och ska röntgas igen i december men det är mycket 
här emellan som läggs på vårdcentralen då han inte är inskriven på sjukhuset.  
 
Borde vara en person som är väl insatt i den här typen av cancer förutom nerulogen 
som borde följa upp patienten och anhöriga.  
 
Jag känner som anhörig att jag är borttappad i systemet och att även min sambo är 
borttappad och bara träffar neurologen i samband med röntgen och det finns ingen 
kurator/psykolog längre som vi har kontakt med. Vi är lite ur systemet pga att 
hjärntumören håller sig i schack men det är massa andra saker som skulle behövas 
vara mer som ett program så att det blev en del i sjukprocessen.  
 
Även om hans operation var okej och han inte har några speciella fysiska men så finns 
det mycket små nyansskillnader.  



 
Dålig stresströskel, snabba förändringar är jobbiga, deprimerad, mycket svart eller vitt, 
sämre tolerans, lättirriterad, högt blodtryck, snarkar mer och har fått sömnapne(under 
utredning), viktuppgång pga tabletter och dåligt spyke samt att han inte längre orkar 
röra sig och vara igång på samma sätt m.m  
 
Med allt detta har vi inte fått någon hjälp från sjukhuset utan det läggs på 
vårdcentralen och det tycker jag är lite fel. Hans problem har kommit i samband med 
hjärntumören och i slutändan så skulle det behövas en person som är mer insatt i 
biverkan och effekter av hur det kan bli efter en hjärntumör.  
 
Hur min sambo kunde mörka för sin neurolog är också förvånande. Borde finnas ett 
frågeformulär med så många frågor att det inte skulle gå att mörka då nyanser i 
svaren kan ses. Detta för att fånga upp personer som jag tror många gånger utåt visar 
att allt är bra fast det inte är det.  
 
 
 
 
 
  
Om "Den ofrivillige resenären" är utgiven i några olika format och skulle även 
kunna ges ut som t.ex. appar , vilket eller vilka är du intresserad av att 
använda? 
 
Namn Antal % 
A. Tryckt bok 120 85,1 
B. Som e-bok för läsning 
på skärm och för egen 
utskrift 

36 25,5 

C. Som applikation till OiS 
(Iphone) 26 18,4 

D. Som applikation till 
smartphone med 
operativsystemet Android 

14 9,9 

E. Som webbversion med 
klickbara länkar, 
dynamiska formulär samt 
koppling till t.ex. "Mina 
Vårdkontakter" 

37 26,2 

F. Annat förslag 5 3,5 
Total 238 168,8 

  
Svarsfrekvens 
98,6% (141/143) 

 

 
 



  
 
  
 
Bra att det finns olika alternativ efter berördas olika behov  
Boken kan delas ut av och diskuteras med läkare/psykolog 
Finns behov av alla varianter hos andra personer 
bra om det finns alternativ 
Jag har ingen sådan mobiltelefon 
  
Är det något mer du tycker att vi skall ta med i detta arbete?  
Den är bra som den är sen går det säker att utveckla den så den alltid är aktuell. Den 
är informativ och enkel att ta till sig. 
Alla som är eller skulle bli drabbade av cancer skulle få ett ex av denna skrift. 
Rollen som arbetsgivare som en närstående. 
Mycket bra bok 
Finns materialet på andra språk? 
jag arbetar som dsk i ett invandrartätt område och många av de gamla har inte 
språket men behöver informationen. 
Nej 
- 
kanske lite om hur Försäkringskassan fungerar med rehabilitering och annat i samband 
med cancer 
Det jag saknar är info om olika behandlingsformer och hur de påverkar den sjuke.  
  
Bra jobbat! 
Din cancerresa känns inte så lämplig då det i texten även talar till anhörig. Gör ett 
speciellt kapitel till andra eller mer neutral titel 
en cancerresa eller en resehandbok... 
Hur väl är andra regioner insatta i ert upplägg? 
Det stämmer inte riktigt med mina erfarenheter i Skåne. 
Vad man kan göra eller vart man kan vända sig när man blir lämnad och övergiven av 
sin partner för att man fått cancer. Detta händer tyvärr ibland och har bl a hänt mig. 
Att bli lämnad är i sig en oerhörd påfrestning och att få två chocker på en gång är för 
mycket. 
Hur man hanterar cancern i kombination med andra svåra kroniska sjukdomar. 
Vet ej 
Olikheter inom cancervården i landet 
Om det fungerar så tror jag att alla format är bra, för unga är app och webb vanligare 
och för äldre är en fysisk bok oftast att föredra.  
Kanske att gå in lite mer på kronisk cancer, 
vad den diagnosen innebär för patienten på alla plan. Den grundläggande 
informationen har den ju redan fått vid första behandlingsomgången, men den nya 



situationen är ännu besvärligare eftersom hoppet att bli helt frisk inte längre finns, allt 
är bara en tidsfråga. Även om man försöker att leva så normalt som möjligt och med 
positiva tankar så tär det på livskraften. Och jag tror det finns många med kronisk 
cancer som skulle som jag uppskatta mer fördjupning. Det hjälper bara lite att tänka 
på att hela livet är en tidsfråga. 
Poängtera att det gäller att vara stark och själv ta kontakter, stöta på, ringa och ropa 
på hjälp och stöd. Lätt att falla mellan stolarna... 
 
Sprid d 
Detta är en bok som du ska få vid ett cancerbesked och det ska tydligt framgå att det 
är till både den sjuka och dess anhöriga.  
 
En i bokform till familjen och även en bokform till de två allra närmaste utanför 
kärnfamiljen.  
 
Du måste få information om boken inte bara leta upp den själv och en länk eller adress 
där du kan hitta den. Sen ska man kunna ha tillgång till den som frågan ovan.  
 
Här kan du framför andra åsikter eller idéer till oss 
Använd inte begreppet kronisk cancer, det existerar inte... Begreppet kronisk 
förknippas med högt blodtryck eller diabetes vilket man kan leva ett långt liv med, det 
kan man inte med spridd cancer. Begreppet lurar patienter och personalen i 
cancervården. Vi gömmer det svåra bakom det kroniska begreppet. Är det försvårat att 
prata om? 
Stort tack för denna bok 
Jag fick ett tips om ordet cancer att skriva de så här istället kanser. För mig känns inte 
ordet så laddat och giftigt. 
Tänk om alla, som just fått sin diagnos, kunde få denna bok i handen vid första 
besöket! 
- 
Jag önskade att jag hade fått läsa boken i samband med 
cancerbesked/operationen/strålningen. 
Denna eller ngn liknande skrift borde också ges ut till vårdpersonal och det borde vara 
obligatoriskt för dessa att läsa denna skrift så att dom inte bara behandlar "tumören" 
utan också ser till hela människan fysiskt psykiskt och socialt och ger ett gott 
bemötande för så är det inte alltid idag. 
Bra att boken lyften fram den psykiska rehabiliteringen. Det är en mycket viktig 
pusselbit. Jag saknade denna bok under min "behandlingsresa".  
I boken står under "Praktiska tips" att man ska äta mycket färsk frukt och grönt. En 
cancersjuk i omgivningen har fått veta att han inte får äta bl.a. äpple och grapefrukt. 
Kapitlen "Vad och vem kan hjälpa" tycker jag är bäst i boken 
Jag tyckte att boken beskrev samtliga delar bra men tyvärr tyckte jag inte att den 
"nådde fram" riktigt eftersom den försöker arbetskravs så många olika roller på en och 



samma gång. Jag tycker att det blir rörigt. Ofta så har man ju en specifik roll så som 
antingen drabbad eller som anhörig. Man kan dessutom vara anhörig som förälder, 
mor- eller farförälder, som barn eller vän för att bara nämna några exempel. Dessa 
olika roller skiljer sig ju markant åt när det gäller att hitta sig väg genom resan. Det är 
stor skillnad på att som vuxen bli drabbad själv och på att vara förälder till ett drabbat 
barn. Visst är det bra att veta även hur andra ser på cancer men vissa saker blir 
samtidigt ointressanta. Man kan givetvis hoppa över dessa ställen i boken men det 
optimala som jag ser det är att skapa olika böcker utifrån vilken roll man har. 
Exempelvis en bok för partners till drabbade. En bok för föräldrar till barn med cancer. 
En för de som själva är drabbade, och så vidare.  
Mycket bra och tänkvärt upplägg, sett utifrån vårt eget perspektiv. Känns tydlig och 
samtidigt personlig. 
Min erfarenhet som leg sjukgymnast och psykoterapeut och även en tumör har jag nu 
14 år senare blivit en överlevare trots låga odds från början. Egenvården är så 
jätteviktig! Där har vi som vårdpersonal så mycket att delge patienterna! Då handlar 
det om både Fysisk och psykisk insikt som ofta saknas. Jag önskar en mer 
avdramatisering av Cancer vi kan bli många överlevare! Stress och låg energi och 
hopplöshet behöver olika insatser. 
Jag anser att det här är en bok som mest hjälper den/de som precis drabbats. Jag 
läste den först ett år efter att jag påbörjat all behandling och då var stora delar av 
kapitlen redan passerade. Önskar att jag hade hittat den tidigare. 
Tack för denna bok! 
Hade önskat att vårdpersonal i Skåne kunde knyta an till boken och upplägget i den. 
Tycker det var oerhört skönt att kunna sätta ord på de känslor som man känner. Den 
har varit till stor hjälp för både mig som anhörig o för min mamma som är sjuk. Min 
mamma tvärvägrade att "prata med någon" till en början. Jag skaffade boken till 
henne. Hon läste den o då var det precis som det lossnade för henne o hon valde sen 
att prata med kuratorn. Älskar den broschyren! Helt suverän! Bra jobbat! 
Sprida kunskap om boken till allmänheten 
En alldeles lysande liten skrift som innehåller all väsentlig fakta som man annars måste 
söka på en mängd olika ställen. Har fungerat mycket bra som bl a dialoghjälpmedel 
mellan mig och mina närstående som också har tagit del av innehållet. 
En stor eloge till er som har arbetat fram denna skrift.  
Titeln " Den ofrivillige resenären" ger bara den utrymme för så många tankar och 
associationer.   
Framför alla olikheter som gäller i landet, ex ekonomisk hjälp ,stöd och rehabilitering. 
Måste fixa mycket själva inte så lätt för ex min då 18åriga dotter 
Boken är lättläst, tydlig och i ett bra format. Tumme upp! 
Nästa steg kan vara en version o form av handbok/guide för vårdpersonal för att 
förbättra bemötandet. Gärna i kombination med fortbildning/föreläsning. 
Beskriv också hur behandlingsplanerna för  
olika situationer ser ut, vilka intervaller av kontroller som gäller i Halland, vad 
kontrollerna innefattar. Där finns det enligt min mening lite oklarheter.  



Jag tycker att ni har gjort ett superarbete! 
Tack skall ni ha! 
 
Trevlig sommar! 
 
Sprid denna bok utanför region Halland. Min mamma vårdades i K och jag saknade en 
sådan här bok, som närstående. Då jag dessutom bor i Halmstad så kände jag mig 
som anhörig väldigt "utanför". Det var svårt att få information från vårdpersonal. 
 
Med vänlig hälsning, X med familj! Tack för en bra bok! 
Viktig bok!  
Ska ges också till anhöriga samt patienten 
där man också får information om vad boken står för!  
 


