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En  lang  række  undersøgelser  viser  ikke  overraskende,  at  kvinder,  der  får  stillet  diagnosen 
brystkræft, hyppigt reagerer med en alvorlig krisereaktion. Denne krise er pinefuld nok i sig selv, 
men den går dog i de fleste tilfælde over i løbet af nogle måneder, således at patienten kan fortsætte 
nogenlunde med sin tilværelse. Men et ganske stort mindretal på 20-30% af alle brystkræftpatienter 
bliver slået så meget og så langvarigt ud af diagnosen og den fysiske behandling, at der opstår 
egentlige psykiske lidelser præget af angst og depression.

Disse mere langvarige psykiske følgevirkninger af brystkræftdiagnosen er man i de senere år blevet 
mere opmærksom på, og der er gjort forskellige forsøg på at komme disse kvinder til hjælp på det 
psykiske plan. Denne psykiske hjælp har i de sidste år især antaget to former. Den ene sigter især på 
at give kvinderne oplysning og viden om deres situation for at sætte dem bedre i stand til at vælge 
de  mest  hensigtsmæssige løsninger  på  deres  livs  nye  problemer.  Den anden form for  hjælp  til 
brystkræftpatienter har mere karakter af følelsesmæssig hjælp, hvor man søger at hjælpe kvinderne 
til at udtrykke deres følelser, som regel i en form for gruppeterapi hvor kvinderne kan give trøst og 
støtte til hinanden. 

Hver af disse to former for psykologisk hjælp til brystkræftpatienter har sine fortalere, men hvad er 
egentlig det bedste: Den oplysningsorienterede eller den følelsesorienterede form for hjælp? 

Det afhænger – viser en ny amerikansk undersøgelse – udpræget af kvindens situation, inden hun 
kommer  til  den  hjælp,  man  tilbyder  hende.  I  den  amerikanske  undersøgelse  fordelte  man  230 
kvinder med brystkræft til enten oplysningsorienteret eller følelsesorienteret ”gruppearbejde” i ti 
uger.  Resultaterne  viste,  at  der  var  ganske  god  gennemsnitlig  fremgang  i  begge  grupper,  men 
fremgangen var  meget  forskellig,  afhængigt  af  hvordan kvinderne havde det,  inden  de  ti  uger 
startede. De kvinder, som forud for hjælpen i forvejen havde god støtte og følelsesmæssig hjælp fra 
ægtefælle  eller  nære  bekendte,  fik  det  udpræget  bedst  efter  det  oplysningsorienterede 
hjælpeprogram, mens de i nogle tilfælde direkte fik det værre af det følelsesorienterede program. 
Omvendt havde de kvinder, der forud for hjælpeprogrammet følte sig ensomme og savnede nære 
kontakter med andre mennesker, det bedste udbytte af det følelsesorienterede program.

De fire psykologer mener derfor, at man i fremtiden bør tage hensyn til kvindernes livssituation, 
inden man tilbyder psykologisk hjælp af den ene eller anden art. 
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