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Denna rapport är en direkt fortsättning på rapporten Enkät för att mäta patienternas upplevelse av 

cancervården (PREM) – utlämning, insamling och överföring till INCA, vilken publicerades på 

Regionalt cancercentrum sydösts (RCC Sydöst) webbplats i november 2013. Rapporten är skriven av 

Evalill Nilsson, Rasmus Mikiver, Kerstin Törnquist och Hans Starkhammar. 
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REKOMMENDATIONER UTIFRÅN RESULTATET AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN  

Från april 2013 till mars 2014 genomfördes en enkätundersökning inom cancervården i sydöstra 

sjukvårdsregionen avseende de fyra stora diagnosgrupperna bröst-, prostata-, kolorektal- och 

lungcancer. Syftet var att beskriva områden inom cancervården där förbättringsinsatser, utifrån ökad 

kunskap om patienterfarenheter, kan vara motiverade. Enkäten innehåller frågor inom ett antal 

ämnesområden; sjukdom/behandling, väntetid, diagnosbeskedet, kontakt/samordning, information, 

symptomlindring/rehabilitering/stöd samt bemötande/förtroende. Enkätundersökningen ger särskilt 

stöd för följande förbättringsåtgärder: 

 

Fortsätta arbetet med implementering av skriftliga vårdplaner (inklusive frågor om 

rehabilitering) och kontaktsjuksköterskerollen.  

Öka patientdelaktighet genom förbättrad information på alla fronter. 

Utveckla stödet när det gäller psykosociala och praktiska behov. 

Stimulera en ständigt pågående diskussion runt patientbemötandet inom cancervården i 

strävan mot att alla möten blir stärkande (empowerment) och att inga patienter känner sig illa 

bemötta.  

Organisatoriskt och idémässigt fortsätta arbeta för att förbättra väntetider, kontinuitet och 

samarbeten mellan olika verksamheter samt skapa rutiner för att ingen patient ska behöva få 

sitt cancerbesked på annat än önskat sätt, vilket för de flesta är ett personligt möte. 

 

 

Enkäten som använts innefattar frågor som kan passa in för olika patientgrupper och vårdskeden. 

Patientmålgrupper kan vara i olika faser av sjukdomsperioder och vill man enbart använda ett urval 

av frågorna i enkäten mer selektivt rekommenderas inkludering av frågor som efterfrågar 

förekomst/användning/upplevd vinst av vårdplaner och kontaktsjuksköterskor, upplevelser av 

information inför specifika händelser (exempelvis en diagnostisk undersökning eller en specifik 

behandling), psykosocialt stöd och upplevelser av specifika brister i bemötande (till exempel att inte 

bli tagen på allvar). 

Denna resultatsammanställning är menad att inspirera till lokala utvecklingsarbeten utifrån resultatet 

med hjälp av etablerad förbättringsarbetesmetodik. Frågorna i enkäten går utmärkt att använda för 

uppföljning av resultatet av sådana satsningar. 
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BAKGRUND  

En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) påpekar att cancervården behöver utvecklas 

mot ett starkare patientperspektiv. Systematiska uppföljningar av patienternas upplevelser av 

cancervården saknas. Därför föreslogs en nationell och regelbunden enkätundersökning som 

kartlägger cancerpatienternas upplevelser av vården med målet att belysa olika patientperspektiv 

såsom information, kommunikation, kontinuitet, kontaktmöjligheter, ledtider och väntetider. 

 

Regeringen gav år 2010 i uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra en förstudie för hur en enkät till 

patienter inom cancervården skulle kunna utformas. Förstudien genomfördes i samråd med de sex 

regionala cancercentrumen (RCC), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt i dialog med 

företrädare för huvudmän, profession och cancerpatienter.  

Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV), Landstinget i Östergötland, fick därefter år 2011 i 

uppdrag av Socialstyrelsen att, tillsammans med RCC Sydöst, utveckla en metod och modell för en 

nationell patientenkät inom cancervården. 

 

Denna typ av patientenkät kallas numera ofta för PREM (Patient-Reported Experience Measures) och 

ger möjlighet att ta del av patienternas erfarenheter och upplevelser av vården, som underlag för 

förbättringsarbeten inom vården.  

Synpunkter om den föreslagna enkäten och dess användning inhämtades från en rad intressenter, 

inklusive flera patientrepresentanter. De dominerande frågorna som diskuterades rörde när i 

vårdkedjan, av vem och på vilket sätt enkäten ska lämnas ut till patienterna. Ambitionen var att 

garantera att patienter som erbjuds svara på enkäten måste vara väl upplysta om sin cancersjukdom. 

Metoden som testades i en pilotstudie i början av år 2012 innebar att man hämtade patientuppgifter 

från olika källor inklusive från vårddokumentation och via personalkontakter, men i slutändan 

upplevdes metoden som säker men alltför komplicerad och arbetskrävande. Enkätens innehåll och 

utformning fanns det däremot få invändningar mot, men tillägg av några frågor avseende 

cancerrehabilitering gjordes efter pilotstudien. Uppdraget avrapporterades maj 2012 i en skriftlig 

rapport till Socialstyrelsen/Socialdepartementet [1]. Efter överläggningar i RCC samverkansgrupp i 

slutet av 2012 beslutades att RCC Sydöst skulle genomföra en ny pilotstudie med syfte att testa en 

alternativ datainsamlingsmetod som istället bygger på utlämnande av enkäten via 

kontaktsjuksköterskor. Från denna andra pilotstudie har vi redan publicerat en delrapport (Enkät för 

att mäta patienternas upplevelse av cancervården (PREM) – utlämning, insamling och överföring till 

INCA) med särskilt fokus på de nyvunna erfarenheterna av den testade logistiken [2]. Patienternas 

svar på enkätfrågorna visades där enbart i form av beskrivande data för några utvalda frågor. Syftet 

med denna kompletterande rapport är att presentera analyser av mätresultatet utifrån ett 

förbättringsarbetesperspektiv. 
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METOD  

Enkäten innehåller 46 stycken frågor inom sju ämnesområden. 

 Sjukdom/behandling  

 Väntetid  

 Diagnosbeskedet  

 Kontakt och samordning  

 Information  

 Symptomlindring, rehabilitering och stöd  

 Bemötande och förtroende  

I slutet av varje av de sju områdena finns också möjlighet att lämna fria kommentarer. Därutöver 

finns två öppna frågor om goda och dåliga erfarenheter av cancervården, där patienterna får skriva 

fritt ur hjärtat. Sist i enkäten finns några frågor ”Om dig själv”. I pilotversionerna av enkäten fanns 

dessutom en fråga om patienten kunde tänka sig att delta i en telefonintervju om erfarenheterna av 

cancervården. 157 patienter svarade att de var intresserade och de första 42 av dessa som svarade 

när en av projektledarna ringde upp inkluderades i undersökningen. En av uppringda avböjde vid 

uppringningen, då en nära anhörig just avlidit. Intervjuerna med resterande 41 patienter tog mellan 1 

och 33 minuter vardera. 

Totalt skickades i denna nya pilotstudie 650 enkäter ut till olika kliniker i sydöstra sjukvårdregionen 

som utreder och behandlar de fyra stora cancerdiagnoserna bröstcancer, prostatacancer, 

kolorektalcancer (tjocktarms- och ändtarmscancer) och lungcancer. Av dessa enkäter delades 622 ut 

under tiden 15 april 2013 till 3 mars 2014, och 357 enkäter har besvarats och skickats tillbaka till 

studiekontoret på RCC Sydöst av patienterna. Inga påminnelser skickades ut. I analyserna har sjuk-

husen i regionen delats upp i små (Västervik, Eksjö, Värnamo och Oskarshamn), mellanstora 

(Jönköping, Kalmar och Norrköping) och stora sjukhus (Linköping). 

Enkäten var menad att delas ut via kontaksjuksköterskan enligt den modell som beskrivits närmare i 

den första delrapporten från denna andra pilotstudie [2]. Av olika skäl har 80 enkäter dock istället 

skickats ut med post till patienterna. Kontaktsjuksköterskan ombads att notera bortfall i ett särskilt 

bortfallsdokument, enligt beskrivning i studieinformationen.  

Statistiska metoder  

Huvuddelen av resultatet beskrivs deskriptivt med hjälp av figurer och tabeller; samband beskrivs 

genom korstabeller, och i vissa fall har chitvå-test använts för sambandsanalyser (signifikansnivå 

p=0,05). Statistikprogrammet IBM SPSS version 20 har använts för bearbetning av resultatet samt 

framställning av figurer. 
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RESULTAT OCH DISKUSSION 

Det övergripande resultatet av undersökningen är att de allra flesta av de deltagande patienterna är 

nöjda med det mesta inom cancervården. Dock visar undersökningen på ett antal 

förbättringsområden, vilka kommer att diskuteras nedan.  

 

Frågorna i enkäten – kvalitet och svarsmönster 
Av de till patienterna utdelade enkäterna besvarades och sändes 357 (57%) in till studiekontoret på 

RCC Sydöst. Vi valde att inte skicka påminnelser för att hålla metoden så enkel som möjligt. Detta har 

med största sannolikhet bidragit till en lägre svarsfrekvens då det är välkänt att påminnelser kan få 

upp svarsfrekvensen väsentligt. Med hänsyn till ett vikande deltagande i enkätundersökningar rent 

allmänt idag så får 57% ändå anses som ett tillfredsställande resultat.  

När det gäller själva enkäten så har vi inte utifrån patienternas svarsmönster kunnat identifiera några 

frågor såsom onödiga (inga frågor där alla väljer samma svarsalternativ och där allt bara är bra och 

heller inga frågor som systematiskt nämns som dåliga eller onödiga i de fria kommentarerna eller i 

intervjuerna). Antalet frågor i enkäten har av patienterna inte setts som något problem och frågorna 

har känts motiverade och heltäckande, enligt både intervjuerna och i själva valideringen [1]. 

 

Frågor med högre svarsbortfall 

De flesta frågor har bara några procents svarsbortfall, medan några frågor har lite större bortfall 

(10% och över). De frågor där flest avstått från att svara rör väntetider, kontaktsjuksköterska, 

läkarkontinuitet, delaktighet, vårdplan, närståendes behov och om de känt att det har funnits någon 

speciell person inom cancervården som bryr sig lite extra. Möjliga förklaringar till detta kan vara att 

det är svårt att komma ihåg väntetider i efterhand och att det är oklart vad vi avser med orden 

delaktighet, kontaktsjuksköterska och vårdplan. Detta styrks av att på dessa frågor valde många 

svarsalternativet Vet ej. Svarsmönstret på andra frågor antyder att man inte riktigt känner till sina 

närståendes behov och att det är svårt att bedöma läkarkontinuitet. Man kanske till exempel undrar 

om vi menar från första besöket på vårdcentralen/annat och alla man därefter träffat under 

utredningens och behandlingens gång, eller om vi menar enbart inom en viss cancerspecialistklinik. 

Flera har också, i såväl enkäten som i intervjuerna, tagit upp händelser på till exempel vårdcentralen. 

Många patienter har också valt Vet ej på frågan om samarbetet mellan olika vårdenheter fungerat 

tillfredsställande. Möjligen kan vissa frågor och svarsalternativ behöva omformuleras eller få en 

förklarande inledning för att bli tydligare.  
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Olika skeden i vårdkedjan 

Undersökningen var upplagd för att fånga patienter som befinner sig tidigare i vårdkedjan än vid den 

första pilotstudien 2012, då de flesta som fick enkäten var färdiga med eller i slutskedet av sin 

behandling. Denna gång var det fler som väntade på sin första behandling och färre som gick på 

uppföljning (Tabell 1).  

Tabell 1. Jämförelse mellan pilotstudie 1 (2012) och pilotstudie 2 (2013-14) för de fyra utvalda 

diagnosgrupperna av i vilket vårdskede patienterna befinner sig. 

 

Vi önskade fånga upp patienternas upplevelser medan de fortfarande var aktuella, för att undvika att 

man glömmer eller slätar över. Dessutom finns det patienter vars behandlingstid och överlevnad är 

väldigt kort, och med en enkät i sent skede riskerar vi att dessa patienter inte får möjlighet att göra 

sin röst hörd. Orsaken till att vi inte gjorde på samma vis i den första pilotstudien var att vi för att 

hitta de patienter som skulle få enkäten den gången valde att utgå från cancerregistret, vilket 

medförde en viss eftersläpning. Av olika skäl blev dock spridningen av när i vårdkedjan man fick 

enkäten ändå ganska stor i den nya pilotstudien. I detta avseende fanns en skillnad mellan små, 

mellanstora och stora sjukhus (Figur 1). Däremot var fördelningen av patientgrupperna mellan de 

olika sjukhustyperna ganska likartad (Figur 2).  

 
Figur 1. Fördelning av i vilket vårdskede patienterna befinner sig uppdelat på olika sjukhustyper. 
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Figur 2. Fördelning av de utvalda diagnosgrupperna på olika sjukhustyper. 

Från de fria kommentarerna kan vi utläsa att många tyckte att det var för tidigt i förloppet att svara 

på vissa frågor, särskilt frågorna om behandling och rehabilitering, vilket även framkom i 

intervjuerna. Redan vid skapandet av enkäten fanns funderingar på att dela upp enkäten i olika delar, 

med några kärnfrågor som kan vara aktuella under alla faser i vårdkedjan och olika tilläggsdelar, med 

frågor specifika för olika tidpunkter i vårdkedjan. Ett exempel på en fråga som kan vara lämplig att 

framförallt ställa i en palliativ eller recidivsituation är frågan om patienterna informerats om 

möjligheten att avstå från behandling (se även sid 25). Frågan kan förstås också vara relevant för 

svårt multisjuka personer, men kanske inte för de flesta nyinsjuknade patienter.  

Fyra diagnosgrupper – skillnader och likheter 
De fyra diagnosgrupperna bröst-, prostata-, kolorektal- och lungcancer skiljde sig åt på flera 

väsentliga sätt, i sin sammansättning (Tabell 2) och i sina svar. Bland prostatacancerpatienterna fanns 

flest patienter som väntade på behandlingsstart, bland bröstcancer- och lungcancerpatienterna flest 

med pågående behandling, och bland patienterna med kolorektalcancer flest som hade avslutat sin 

behandling. Ingen större skillnad syntes avseende samlevnadsförhållanden, men bröstcancergruppen 

hade flest högutbildade och lungcancergruppen flest med låg utbildningsnivå. Det senare är en i 

andra sammanhang välkänd skillnad. 

Tabell 2. Patientkaraktäristika. 

 Bröstcancer Kolorektalcancer Prostatacancer Lungcancer 

Svarsfrekvens 131/197(67%) 89/148 (60%) 99/202 (49%) 40/75 (53%) 

Antal kvinnor/män 131/0 40/49 0/99 14/26 

Medianålder(min-max) 65 (37-87) 69 (45-91) 70 (52-90) 70 (47-84) 

Vill delta i intervju 54 (41%) 33 (37%) 53 (55%) 17 (43%) 

Enkät sändes hem 21 (16%) 10  (11%) 25 (26%) 0 
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Självskattad hälsa hos cancerpatienterna 
Enkäten är framtagen för att mäta nöjdhet med och upplevelser av cancervården, men innehåller 

också en fråga om hur patienterna skattar sin hälsa, vilket är en välkänd prediktor för mortalitet och 

morbiditet [3]. Vår undersökning visar tydliga samband mellan självskattad hälsa och tillfredsställda 

behov, nöjdhet med bemötande och information, rapport av förekomst av fel och allvarliga brister 

samt förtroendet för cancervården. Patienter som skattat sin allmänna hälsa som dålig är mindre 

nöjda med vården och har fler kvarstående behov (Figur 3-5). 

 
Figur 3. Samband mellan patienternas självskattade hälsa och upplevelse av vårdpersonalens bemötande. 

 
Figur 4. Samband mellan patienternas självskattade hälsa och upplevelse av informationen om 

cancersjukdomen. 
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Figur 5. Samband mellan patienternas självskattade hälsa och upplevelse av informationen om 

cancersjukdomen. 

 

Bröstcancerpatienterna skattar sin hälsa som något bättre än vad kolorektal- och prostata-

cancerpatienterna gör, men klart sämst mår lungcancerpatienterna (Figur 6).  

Figur 6. Patienternas självskattade hälsa och uppdelat på diagnosgrupperna. 
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Patientens upplevelser av väntetider och cancerbeskedet 
Skattar bröstcancerpatienterna sin hälsa bättre av sjukdomsrelaterade skäl eller kan en bättre 

upplevelse av vårdsituationen bidra? Den senare aspekten är relevant att fundera över mot underlag 

både av tidigare forskning i ämnet [4] och av att bröstcancerpatienterna i denna undersökning är 

nöjdare med fler aspekter av cancervården än de övriga grupperna är, till exempel avseende 

väntetider (Figur 7) och bemötandet vid diagnosbeskedet (Figur 8). Minst nöjda är lungcancer-

patienterna, som alltså också skattade sin hälsa sämst.  

Figur 7. Patienternas upplevelse av väntetiderna uppdelat på diagnosgrupperna. 

Figur 8. Patienternas upplevelse av personalens bemötande vid tillfället för cancerbeskedet uppdelat på 

diagnosgrupperna. 
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Närmare 80% av bröstcancerpatienterna anger att de uppmanades att ta med närstående vid 

tillfället för cancerbeskedet (och nästan alla bröstcancerpatienter hade också en närstående med 

sig), medan bara 40% av lungcancerpatienterna upplevde sig ha fått den uppmaningen (Figur 9). 

Dock hade ändå 66% av lungcancerpatienterna med sig närstående. Är bröstcancervården 

annorlunda/bättre organiserad i detta avseende? Vad kan vi lära från bröstcancervården? 

 
Figur 9. Patienternas upplevelse av om de uppmanats att ha närstående med vid tillfället för cancerbeskedet 

uppdelat på diagnosgrupperna.  

 

När det gäller väntetider så visade de fria kommentarerna att patienter kan tycka att en viss väntetid 

i vissa situationer kan vara av godo, man hinner ”landa” under väntetiden. I andra situationer, eller 

om väntetiden är för lång blir den dock en psykisk påfrestning, vilket också tydligt framkommer i 

telefonintervjuerna. Några få beskriver i de fria kommentarerna också diagnosprocessen som en 

ostrukturerad process, där de inte blivit tagna på allvar, inte hittat rätt instans eller initialt fått 

felaktig diagnos. Tillfället när patienterna mottog sitt cancerbesked beskrivs varierande från 

”proffsigt” till ”okänsligt”, och det påpekas också att det är viktigt med god skriftlig information, som 

man kan ta del av hemma i lugn och ro eftersom cancerbeskedstillfället kan upplevas orosfyllt och 

förvirrande. De flesta som kommenterat uppmaningen att ta med sig en närstående till läkarbesöket 

tyckte det var mycket bra att de fått en sådan uppmaning, men en patient tyckte det var 

ångestskapande, eftersom man då förstod att det skulle komma dåliga besked. Några av dem som 

mottog cancerbeskedet ensamma påpekade i de fria kommentarerna att de var nöjda med den 

situationen, medan andra önskade att de hade haft en närstående där.  

Den stora majoriteten fick sitt cancerbesked vid ett personligt möte, men enstaka individer som 

önskat ha det så fick istället besked via telefon, brev eller annat sätt (rödmarkering i Tabell 3), något 

som förstås bara borde förekomma högst undantagsvis.  
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Tabell 3. Jämförelse avseende hur patienterna mottog cancerbeskedet. 

 
28 av 357 (8%) angav att de inte hade en närstående med sig när de fick sitt cancerbesked, men hade 

velat ha det. Vi kan inte från svaren veta om det var för att de inte hade tillgång till någon närstående 

som kunde följt med, men vi kan se att bland dem som uppmanades att ta med sig en närstående var 

det endast några enstaka (sju stycken = 3%) som ville men inte hade det, medan det var fler (21 

stycken = 18%)  bland dem som inte fick uppmaningen som ville men inte hade det (Tabell 4). 

Tabell 4. Jämförelse avseende närvaro av närstående vid tillfället för cancerbeskedet. 

 

Det fanns inget i patienternas angivelse av samlevnadsförhållanden som kunde förklara denna 

skillnad. Resultaten talar alltså sammantaget för att vi bör sträva mot att alltid upplysa patienterna 

att det kan vara av värde att ta med sig någon närstående till besöket. 

Bemötandet inom cancervården 
Som helhet ansåg den stora majoriteten av de deltagande patienterna att de hade blivit mycket bra 

bemötta i sjukvården under sin cancersjukdom (Figur 10). Bröstcancerpatienterna var bland de mest 

nöjda, men samtidigt var bröstcancer den enda diagnos där det även fanns (enstaka) missnöjda, 

vilket är ett observandum då bröstcancervården i övrigt ofta fått bra resultat i undersökningen. Även 

om de missnöjda är få så kan dessa fall ge viktig information för bröstcancervården att arbeta vidare 

med i sitt förbättringsarbete. Vi frågade också om bemötandet av deras närstående och där var 

patienterna något mindre nöjda, vilket också bekräftades i fritt formulerade svar och i telefon-

intervjuer. 

I telefonintervjuerna dominerades samtalen av händelser som rörde bemötande, kommunikation 

och information. Patienterna ville både dela med sig av sina goda och av sina dåliga erfarenheter. 

Behovet både av information och av bättre samordning mellan vårdverksamheter kommer tydligt 

fram i intervjuerna då flera patienter undrar över svårbegriplig logistik och varför prover och 

undersökningar så ofta behöver göras om när de besöker olika vårdverksamheter. 

Många vill också berätta om sina erfarenheter från vad som hände på vårdcentralen innan de 

kommer till cancerspecialistkliniken. Beskrivningar ges både av snabbt agerande från vårdcentralens 

sida och av fall där vårdcentralen fördröjt förloppet. En patient berättar att hen sökt med hosta och 

lunginflammationer men inte fått lungröntgen förrän efter ett år, då lungcancern upptäcktes. En 

annan patient berättar om hur hen sökt för blod i avföringen men blivit avfärdad med att det är 

hemorrojder och först efter två år görs provtagning, som leder till cancerdiagnos.  
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Figur 10. Patienternas upplevelse av personalens bemötande uppdelat på diagnosgrupperna. 

Även inom specialistvården beskrivs starkt negativa händelser som fastnat i patienternas 

medvetande, till exempel den patient som på grund av sammanblandning av journaler fick felaktigt 

besked om att hen hade cancer i levern. Andra patienter beskriver hur vårdpersonalen inte lyssnar 

och tar hänsyn till vad de säger och känner under behandlingen, och att de till slut väljer att ”tiga och 

lida” istället.  

Personalens empatiska förmåga lyftes också fram under intervjuerna, såsom patienten som fick en 

klapp på kinden när hen skulle sövas, en enkel gest som bidrog till att patienten kände sig trygg och 

omhändertagen i en utsatt situation. Flera berömmer också specifikt kontaktsjuksköterskorna och 

uttrycker att deras arbete uppskattas högt.  

Intervjuerna visar att cancerrehabiliteringsbegreppet ännu inte är etablerat, varken i vården eller hos 

patienterna. Kuratormötet omnämndes av flera patienter som den tydligaste rehabiliteringsinsatsen. 

En önskan framkom om att kunna få erbjudas fler insatser för att bättre möta rehabiliteringsbehov, 

hos både patient och närstående. 

Det är naturligtvis glädjande att de flesta patienter känner sig väl bemötta inom cancervården, men 

om man istället för att bara titta på den allmänna frågan om hur patienterna som helhet upplever 

bemötandet också tittar på de specifika frågorna om enskilda upplevelser av dåligt bemötande 

kommer dock, liksom vid intervjuerna, flera saker fram i ljuset. Av de cirka 50 patienter som 

rapporterade att de någon gång upplevt allvarliga brister eller felaktigheter, att de inte tagits på 

allvar eller blivit nonchalant bemötta, och/eller att de kränkts eller blivit illa behandlade, så var det 

bara två stycken som också tyckte att bemötandet som helhet var dåligt (och flera har dessutom 

svarat att de som helhet till och med upplevde bemötandet som mycket bra), varför denna allmänna 

fråga utgör otillräckligt underlag för förbättringsarbete i detta avseende (Figur 11-12).  
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Figur 11. Samband mellan patienternas upplevelse av personalens bemötande och av andra negativa 

händelser.  

 
Figur 12. Patienternas upplevelse av negativa händelser uppdelat på diagnosgrupperna. 

 

I Tabell 5 kan man se att det finns något mer missnöje med bemötandet vid tillfället för cancer-

beskedet än med bemötandet som helhet (det är inte heller samma personer som är missnöjda hela 

vägen). Resultatet talar sammantaget för att patienterna har överseende med enstaka negativa 

händelser när de ska bedöma helheten. Tidigare forskning har också visat att så ofta kan vara fallet 

[5]. Inga systematiska skillnader mellan olika typer av sjukhus kunde ses i detta avseende.  
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Tabell 5. Jämförelse av bemötande i allmänhet och bemötande vid tillfället för cancerbeskedet. 

 

 

Patienternas behov – tillgodoser vården dem? 
De flesta patienter anser att de fått den symptomlindring de behövt avseende medicinska problem 

såsom smärta och illamående medan fler önskar bättre stöd rörande känslomässiga frågor, oro och 

sömnsvårigheter, och även runt praktiska frågor. Bilden är ganska lik för de olika diagnoserna; 

lungcancerpatienterna anger dock överlag större behov än de övriga diagnosgrupperna (visas ej i 

figur).

 
Figur 13. Patienternas upplevelse av tillgodosedda behov avseende symptomlindring och stöd. 

 

Medan ungefär hälften av patienterna med lung- och kolorektalcancer anser att deras närståendes 

behov har uppmärksammats tillräckligt är det bara cirka en tredjedel av bröst- och 

prostatacancerpatienterna som anser detsamma (av dem som inte angett att de inte haft behov; 

visas ej i figur). Att förbättra det psykosociala stödet till cancerpatienterna (och deras närstående) är 

ett tydligt förbättringsområde för cancervården överlag. Viktiga komponenter är införandet av 

kontaktsjuksköterskor i cancervården, tydligare skriftliga vårdplaner och ett allmänt cancer-

rehabiliterande förhållningsätt hos samtliga vårdgivare. Som en följd av de förbättringsåtgärder som 

cancervården nu går igenom kan man förvänta sig att kommande mätningar visar på förbättrat 

resultat avseende hur vården möter patienternas samtliga behov. 
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Viktiga utvecklingsområden – kontaktsjuksköterskor och skriftliga 

vårdplaner 
Enkäten innehåller medvetet frågor om olika pågående utvecklingsområden inom cancervården, 

såsom de ovan nämnda kontaktsjuksköterskorna och skriftliga vårdplanerna.  

Jämfört med den första pilotstudien 2012 har förekomsten ökat signifikant, från 35% till 47% rörande 

kontaktsjuksköterskor och 24% till 36% rörande vårdplaner, när samma patientgrupper jämförs. 

Återigen verkar bröstcancervården ha varit mest framgångsrik. Det var bara bland 

bröstcancerpatienterna som majoriteten angav att de hade en kontaktsjuksköterska (Figur 14). Detta 

gäller också relaterade områden såsom möjligheten att få träffa samma läkare och upplevelsen av att 

samarbetet mellan olika vårdenheter fungerar samt att kontaktmöjligheter fanns när patienterna 

behövde det.  

När det gäller skriftliga vårdplaner däremot är det bara bland lungcancerpatienter som över hälften 

svarat att de fått en sådan, och bland prostatacancerpatienterna är det mindre än var femte patient. 

Man kan förmoda att informationen istället dominerats av muntlig kommunikation, till exempel via 

kontaktsjuksköterskan och/eller läkaren.  

 

Kontaktsjuksköterskan 

Patienter som säger sig ha haft en kontaktsjuksköterska säger sig också oftare ha eller ha haft en 

person inom vården som de känner bryr sig lite extra (Figur 15). Cirka tre fjärdedelar anser att de haft 

någon person inom vården som de har känt bryr sig lite särskilt om dem, utom för 

prostatacancerpatienterna där detta bara gällde hälften av patienterna. Möjligen kan det faktum att 

alla prostatacancerpatienter är män påverka, men det är också så att prostatacancerpatienterna i 

mindre utsträckning anger att de har haft en kontaktsjuksköterska, som ju har till uppgift att 

identifiera patienternas och närståendes olika behov och tydliggöra planeringen samt medverka till 

aktivt överlämnande mellan olika vårdenheter. Kontaktsjuksköterskans uppdrag är beskrivet av en 

nationell grupp under ledning av SKL1.  

Andelen cancerpatienter som har en kontaktsjuksköterska är troligen något högre än vad som anges i 

Figur 14. Det är nämligen inte alltid patienten har uppfattat att denne tilldelats en kontakt-

sjuksköterska. Det är alltså av yttersta vikt att sjuksköterskorna presenterar sig som just kontakt-

sjuksköterska. 

                                                           
1http://www.cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/KSSK/SKLslutrapport_Kontakt

sjuksk%c3%b6terskor_1310131.pdf 

 

http://www.cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/KSSK/SKLslutrapport_Kontaktsjuksk%c3%b6terskor_1310131.pdf
http://www.cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/KSSK/SKLslutrapport_Kontaktsjuksk%c3%b6terskor_1310131.pdf
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Figur 14. Förekomst av kontaktsjuksköterska uppdelat på diagnosgrupperna. 

 

 

 
Figur 15. Samband mellan förekomst av kontaktsjuksköterska och person inom vården som man känt bryr sig 

särskilt om en. 
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Vårdplanen 

Den skriftliga vårdplanen ”Min vårdplan” är resultatet av ett nationellt projekt2. Den innefattar de 

frågor som är viktiga för patienterna utifrån alla relevanta perspektiv. Bland samtliga som angett att 

de har fått en plan är det bara ungefär en fjärdedel som anger att det i planen ingår rehabilitering 

och stöd kring känslomässiga frågor (Figur 16). Här finns mycket utvecklingsarbete kvar för vården att 

göra. 

Tabell 6. Jämförelse av förekomst av vårdplan och förekomst av rehabilitering och känslomässigt stöd i 

planen.  

 

 

Bland dem som uppger att de har en skriftlig vårdplan är det fler som känner sig lagom delaktiga än 

för lite, men också några fler som känner sig för mycket delaktiga (Tabell 7). Skillnaderna är 

signifikanta (p=0,036). Det finns även en liknande skillnad när gäller närståendes delaktighet, men 

den är inte signifikant (visas ej i tabell). Vi vet inte säkert vad patienterna lägger i begreppet 

delaktighet eller vad de anser vara för mycket delaktig. Från intervjuerna kan vi notera att en del 

patienter var obekväma med att diskutera olika behandlingsalternativ och önskade hellre att vården 

själva tog beslut utan tydlig patientmedverkan. Synpunkter som framfördes var att patienterna inte 

ville att vården skulle ”abdikera” från sitt professionella besluts- och vårdansvar. Å andra sidan fanns 

det patienter som önskade mer dialog. De olika ståndpunkterna understryker vikten av att vården 

skall ha ett individuellt förhållningssätt när det gäller information och delaktighet. 

Tabell 7. Jämförelse mellan förekomst av vårdplan och känsla av delaktighet från patienterna sida. 

 

  

                                                           
2
 http://www.cancercentrum.se/PageFiles/4373/Individuella%20v%c3%a5rdplaner_delrapport10.pdf 

http://www.cancercentrum.se/PageFiles/4373/Individuella%20v%c3%a5rdplaner_delrapport10.pdf
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Fler patienter som anger att de har en vårdplan upplever sig ha mycket bra möjligheter till kontakt 

med vården (visas ej i figur) och det verkar också finnas ett samband mellan vårdplan och förekomst 

av kontaktsjuksköterska (Figur 16), vilket är rimligt med tanke på att de har ingått i en gemensam 

implementeringssatsning. 

 

 
Figur 16. Samband mellan förekomst av kontaktsjuksköterska och förekomst av skriftliga vård-planer. 

 

 

Ett observandum är att bland dem som säger sig ha fått en skriftlig vård- eller behandlingsplan är det 

en fjärdedel som på en annan fråga anger som svarsalternativ att de inte fått någon vårdplan (Tabell 

6). Detta kan tyda på osäkerhet hos patienterna om vad en vårdplan egentligen är (men också på att 

frågorna i sig blandar begreppen vård- och behandlingsplan). Individuella vårdplaner bör kunna 

utgöra ett användbart instrument för att öka patientdelaktighet inom cancervården (Tabell 7). Det är 

viktigt att vårdplaner utformas så att patienterna känner att det är ett gemensamt och aktuellt 

dokument, skrivet på ett sådant sätt att det ger god information och ett stöd även i en komplicerad 

cancervård med flera vårdgivare. 
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Delaktighet och förtroende 
Som framgår av ovan (Tabell 7) tyckte alltså den stora majoriteten av patienterna att de hade haft 

möjlighet att vara lagom delaktiga i sin vård och inga större skillnader mellan patientgrupperna 

framkom. En liknande bild sågs gällande närståendes delaktighet. Likaså var det få inom samtliga 

patientgrupper som angav att de hade fått motstridiga besked en eller flera gånger (visas ej i figur).   

Huvudelen av patienterna uppgav att de kände mycket stort förtroende för cancervården, och inte 

heller här var det någon större skillnad mellan de fyra patientgrupperna (Figur 17). 

 
Figur 17. Förtroende för cancersjukvården uppdelat på diagnosgrupperna. 

 

I Tabell 8 kan man se att nästan alla som känner mycket stort förtroende för cancervården har också 

upplevt vårdpersonalens bemötande som mycket bra, medan det omvända inte gäller (även om de 

flesta som är mycket nöjda med bemötandet också känner mycket stort förtroende). Bemötandet är 

således viktigt för förtroendet, men inte den enda faktorn av betydelse för att skapa förtroende. 

 

Tabell 8. Samband mellan förtroende för cancersjukvården och upplevelse av vårdpersonalens bemötande 
som helhet. 
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Ger vården tillräcklig och användbar information till cancerpatienterna? 
Även om mer än hälften av patienterna tyckte att den information som givits av vården under 

utrednings- och behandlingstiden var mycket bra, var det ändå många som inte kände sig helt 

tillfreds (Figur 18). Det fanns inga skillnader i varken utbildning, ålder eller annat som systematiskt 

kunde förklara skillnaderna i upplevelser av information om sjukdom och behandling (visas ej i figur).  

Figur 18. Patienternas upplevelse av information om sjukdom och behandling. 

 

Mest nöjda med olika typer av information om sjukdomen och behandlingen var återigen 

bröstcancerpatienterna, och minst nöjda var lungcancerpatienterna (Figur 19).  

 
Figur 19. Upplevelse av information om cancersjukdomen uppdelat på diagnosgrupperna.  
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Ett samband sågs också mellan upplevelse av väntetider och nöjdhet med information, vilket 

indikerar att en välinformerad patient inte upplever väntetiden som lika svår (Figur 20). Detta styrker 

ytterligare vikten av att under hela vårdprocessen ge kontinuerlig information. 

 

 
Figur 20. Samband mellan upplevelse av väntetiderna och upplevelse av informationen om 

cancersjukdomen. 

 

När det gäller information om andra, inte rent medicinska, aspekter ser däremot bilden annorlunda 

ut. De flesta anger att de inte fått sådan information (Figur 21). Prostatacancerpatienterna är de som 

känner sig mest informerade, och mest information överlag har getts om olika patientorganisationer. 

Bröstcancerpatienterna var den enda grupp där ingen angav att de informerats om möjligheten till 

en second opinion. Den observationen kan förklaras delvis med att frågan kan kännas irrelevant av 

vårdgivaren i och med att enkäten delades ut i ett relativt tidigt skede i vårdkedjan, då val av 

vårdåtgärder kan vara mer självklara och följa rekommendationer i nationella riktlinjer och vård-

program. 
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Figur 21. Patienternas upplevelse av information om andra aspekter av cancersjukvården. 

 

I de fria kommentarerna specificerades att patienterna tycker att informationen överlag kan 

upplevas som otydlig och motsägelsefull och att de kan ha svårt att förstå termer och begrepp som 

används samt kan uppleva språkliga hinder i övrigt. De uttryckte också att personalen ibland upplevs 

som stressad och dåligt samordnad och att de kände att de fick sin information vid fel tillfälle eller av 

fel person. Ibland var det svårt att orka ta till sig given information och patienterna önskade att 

personalen oftare skulle efterfråga deras behov av information om både sjukdom och behandling och 

dess bieffekter, men också om möjlighet till socialt och psykologiskt stöd. Detta är tydliga signaler till 

vården om hur informationen kan förbättras. 

 

Att få enkäten i handen eller få den hemskickad med posten 
Av olika skäl skickades enkäterna inom några verksamheter med post hem till patienterna istället för 

att delas ut via kontaktsjuksköterskorna. Även om detta inte var studiens avsikt så ger det möjlighet 

till vissa jämförelser av olika logistiklösningar. Eftersom fördelningen inte var slumpmässigt måste 

man förstås vara medveten om att det därför kan vara svårt att dra några generella slutsatser av 

resultatet. En jämförelse visar i alla fall att det allmänna bortfallet (uteblivet svar på hela enkäten) 

var signifikant större (p=0,009) bland dem som fick enkäten i handen än bland dem som fick dem 

hemskickad. Vi har i dagsläget ingen enkel förklaring till detta. 

Själva mätresultatet skiljer däremot inte särskilt mycket mellan de två utlämningssätten. Ungefär lika 

stor andel var under pågående behandling, men utdelning i handen skedde till något fler av dem som 

väntade på behandling, medan utskick via brev skedde till något fler med avslutad behandling eller 

under uppföljning. Intervjuerna visade att majoriteten av patienterna var nöjda med det sätt på vilket 

de fått enkäten. Några få nämnde att de hade velat ha enkäten via e-post, medan andra inte tyckte 

att det skulle fungera för dem.  
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Vem har svarat på enkäten och har det någon betydelse? 
På sista sidan i enkäten kunde man ange om man svarat på enkäten själv eller haft hjälp. Man kan 

argumentera för att patientrapporterade mått ska besvaras av patienten själv och enbart av 

patienten, och om detta inte är möjligt ska man använda validerade proxymått. I praktiken kommer 

vi dock aldrig undan att patienter ibland får hjälp att besvara enkäter och därför är vår bedömning att 

det är bättre att patienterna har vårt förtroende att välja själva och sedan ange hur de gjorde, så att 

vi istället vid behov kan ta hänsyn till detta i våra analyser.  

Flest patienter som angav att de fått hjälp att fylla i enkäten fanns bland lungcancerpatienterna, 

medan bröstcancerpatienterna var de som oftast fyllt i själv (Figur 22). Möjligen är detta en ålders- 

och/eller utbildningseffekt, eller beror det på att lungcancerpatienterna har sämre hälsa. Fler 

patienter som uttryckt missnöje med vården återfinns bland dem som fått hjälp att fylla i enkäten än 

bland dem som svarat själv och de önskar också mer stöd än de som fyllt i själva (visas ej i figur). Är 

det närståendes önskningar som lyser igenom? Eller är det kanske så att patienterna behöver 

närståendes stöd för att välja att framföra missnöje? 

 

 
Figur 22. Hur enkäten besvarats uppdelat på diagnosgrupperna. 
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Patienternas egna förbättringsförslag – vad var bra och vad var mindre bra 

med den vård de fått 
Sist i enkäten fanns en möjlighet för patienterna att fritt skriva ner vad de tyckt varit särskilt bra (121 

svar) eller som de tyckte behövde bli bättre (91 svar) med cancervården under deras sjukdomstid. 

Några representativa citat återfinns i Tabell 9. 

Detta var särskilt bra 

En vanlig kommentar var att man var allmänt nöjd med det mesta inom cancervården, eller så 

namngavs specifika enheter eller personer som man var särskilt nöjd med. När det gällde personalen 

var många nöjda med deras professionalism och kompetens, men också med bemötandet, där man 

särskilt angav att man kände att personalen tog sig tid och var förstående och empatisk. När det 

gällde mer yttre faktorer så berömde man olika tekniska lösningar för information (till exempel 

läsplatta med information) och tillgängligheten: att det gick snabbt och effektivt att få vård, att det 

var nära till vården (rent geografiskt) och att det hade varit bra kontinuitet i vårdkontakterna och 

fungerat bra med kontaktsjuksköterskan. Dessutom var det flera som lyfte fram att behandlingen och 

smärtlindringen hade fungerat bra. Som tidigare nämnts så var det dock flera som tyckte att det var 

för tidigt i sjukdoms/behandlingsprocessen att svara på denna fråga. 

Detta behöver förbättras 

Specifika förbättringsåtgärder som önskades av patienterna rörde kortare väntetider, bättre 

information och bemötande, mer kontinuitet i vårdkontakterna, bättre kommunikation och sam-

ordning mellan olika vårdenheter samt att man ville ha mer forskning och nya effektivare 

metoder/läkemedel inom cancerområdet. Några ville också förstärka att allt verkligen hade varit bra 

genom att specifikt skriva att de inte kunde komma på något att förbättra. Även här var det flera som 

skrev att det var för tidigt att göra en (helhets)bedömning. 

Vissa områden återfinns alltså både bland sådant som varit särskilt bra och bland sådant som 

behöver förbättras, såsom bemötandefrågor och kontinuitet, vilket återspeglar en variation inom 

cancervården i regionen. 

 

Tabell 9. Citat från de två öppna frågorna om vad som varit bra och mindre bra under vårdtiden. 

VARIT BRA KAN FÖRBÄTTRAS 
”all personal jag mött är så rara och tar sig tid, man får 
både skratta och gråta med dom” 
 
”positiva till "second opinion”, har talat med …experter som 
helt delar den föreslagna åtgärdsplanen” 
 
”skräddarsydd behandling för varje person låter tryggt" 
 
”tycker det känns skönt när jag kommer och ska få cellgift 
att allt alltid flyter på så bra, inga väntetider” 
 
”ett fantastiskt bemötande överallt, bra med kontakt-
sköterskor, fått tid att fråga utan stress, mycket 
information, telefonpåringningar av läkare” 

”skriftlig information om just min cancerform” 
 
”väntetiderna borde kunna kortas, den psykiska pressen är 
stor när man väntar på besked” 
 
”kontinuiteten vid läkarbesök skulle vara mycket bättre, att 
vid åtta besök vid endast två tillfällen träffat samma läkare 
ger inte trygghet och förtroende” 
 
”bemötandet av individen och dess sociala status och 
personlighet” 
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SLUTSATSER OCH FRAMTID 

I början av denna rapport (sidan 4) finns en sammanfattning av de rekommendationer som 

mätresultatet gett upphov till. På många sätt gav resultatet av denna undersökning snarare ett stöd 

för fortsatt arbete inom redan påbörjade områden än helt nya kunskaper, men det är nog så viktigt 

eftersom det visar att vi fortfarande har arbete kvar att göra. För att få fördjupade kunskaper om 

patienters upplevelser kan framtida kvalitativa studier vara av värde. 

Önskemål har framförts från flera håll om en rekommendation av vilka frågor som är viktigast i 

enkäten, för dem som av olika skäl inte kan eller inte vill använda hela enkäten. Vill man enbart 

använda ett urval av frågorna i enkäten mer selektivt rekommenderas inkludering av frågor som 

efterfrågar förekomst/användning/upplevd vinst av vårdplaner och kontaktsjuksköterskor, 

upplevelser av information inför specifika händelser (exempelvis en diagnostisk undersökning eller 

en specifik behandling), psykosocialt stöd och upplevelser av specifika brister i bemötande (till 

exempel att inte bli tagen på allvar). Om man har specifika insatser man vill följa upp kan man också 

behöva komplettera med frågor speciellt anpassade till insatsen. Idag finns en stor efterfrågan 

nationellt på data om patienternas nöjdhet med och upplevelser av vården, både från myndigheter 

och från patientorganisationer. Behovet kan antas fortsätta öka i takt med att arbetet med att 

patienter ska vara aktiva och jämlika medskapare i vården tar fart, och frågorna i enkäten kommer 

naturligtvis att behöva anpassas till denna utveckling. Förhoppningen är att kunna skapa en 

webbaserad frågebank via den tekniska plattformen INCA, som man utifrån behov kan välja ifrån. 

Frågorna är från början skapade för att kunna användas var för sig på detta sätt och inte för att 

tillsammans utgöra ett index. 

Nästa steg för RCC Sydöst är att fortsätta arbetet med PREM inom cancervården i samarbete med 

Registercentrum Sydost (RCSO). Initialt kommer mätresultatet att utgöra en viktig kunskapskälla inför 

angelägna förbättringsarbeten. Planen är att framöver även koppla på PROM (Patient-Reported 

Outcome Measures), i form av mått på hälsorelaterad livskvalitet, symptom och funktionsförmåga. 

RCC Sydöst bidrar med kompetens inom cancerområdet och inom RCSO finns expertis avseende 

PROM/PREM och förbättringsarbete. Detta samarbete ligger i linje med den nationella utvecklingen 

där alla RCC och RC nästa år går in i en gemensam satsning, Registercentrumorganisationen (RCO), 

och med den särskilda statliga satsningen på cancervården de kommande åren. 
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