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FÖRORD  

I betänkandet av utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) 

framhålls behovet av att utveckla cancervården ur ett patientperspektiv bland annat 

genom att skapa en enkät som fångar upp cancerpatienternas upplevelser av vården. 

Olika perspektiv att belysa är information, kommunikation, kontinuitet, 

kontaktmöjligheter, ledtider och väntetider. På uppdrag av Socialstyrelsen och i ett brett 

samarbete mellan Socialstyrelsen, de sex regionala cancercentrumen (RCC), Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) samt företrädare för huvudmän, profession och 

patienter initierades ett förslag till nationell cancerenkät. Den tillsatta projektgruppen 

genomarbetade en modell som presenterades i rapporten ”Nationell enkät till patienter 

inom cancervården – förslag till modell” 20121.   

Det föreslogs i rapporten att man behöver göra nya studier med enkäten som grund. Utifrån 

diskussionen som följde efter rapporten så är det här ett försök att prova en annan process 

för insamling av PREM-data. Vissa modifieringar av enkätutformning, av metod och rutiner 

anpassade till cancervårdens vardag ansågs nödvändiga. Viktiga överväganden om enkätens 

utlämnande till patienter och insamling av svarsdata belystes i föreliggande 

pilotstudierapport. 

Studien har utformats och genomförts av flera medarbetare på (RCC) sydöst, 

Folkhälsocentrum inom Landstinget i Östergötland och PROM-center. Projektledare var 

Kerstin Törnquist RCC sydöst. 

Ett varmt tack till alla patienter och vårdgivare i Sydöstra sjukvårdsregionen som bidragit 

med sina insatser! 

 
Hans Starkhammar 

Verksamhetschef 

RCC sydöst 

                                                 
1
 Nationell enkät till patienter inom cancervården – förslag till modell, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18753/2012-7-1.pdf 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18753/2012-7-1.pdf
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BAKGRUND 

Utredningen om en nationell cancerstrategi omtalade i sitt betänkande En nationell 

cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) att cancervården behöver utvecklas mer ur ett 

strikt patientperspektiv. Det saknas systematiska uppföljningar av patienternas upplevelser av 

cancervården. Utredningen föreslog en nationell och regelbunden enkätundersökning som 

kartlägger cancerpatienternas upplevelser av vården. En sådan enkät ska ha målet att belysa 

olika patientperspektiv såsom information, kommunikation, kontinuitet, kontaktmöjligheter, 

ledtider och väntetider.  

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

enkät till patienter inom cancervården ska utformas. Förstudien skulle genomföras i samråd 

med de sex Regionala cancercentrum (RCC), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt 

i dialog med företrädare för huvudmän, profession och cancerpatienter. Uppdraget skulle 

avrapporteras senast oktober 2010. En av slutsatserna berörde frågan om lämpligaste sättet att 

göra urval och att skapa en lämplig logistik för utlämnande samt insamling av enkäten, det 

behöver belysas mer. 

Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2011 uppdraget att genomföra en pilotundersökning 

i form av en enkät till patienter som befinner sig i vården med syfte att undersöka individers 

värdering av verksamheten och insatsernas betydelse för personer med cancersjukdom.  

Centrum för hälso-och vårdutveckling (CHV), Landstinget i Östergötland har på uppdrag av 

Socialstyrelsen under hösten 2011 fram till våren 2012, tillsammans med RCC sydöst, arbetat 

med att utveckla metod och modell för en nationell patientenkät inom cancervården.  

 

I uppdraget ingick att: 

 Utforma en enkät och vägledning för datainsamling utifrån valda 

kvalitetsdimensioner/kvalitetsaspekter som kan användas på olika populationer av 

personer med cancersjukdom.  

 Genomföra en pilotstudie av utformad enkät och vägledning. 

 Utforma en modell för utvärdering och analys av resultat som kan användas på både 

lokal, regional och nationell nivå.  

PREM (Patient Reported Experience Measures)2 innebär möjlighet att ta del av patienternas 

beskrivning av sina erfarenheter av vården, exempelvis mått på patienttillfredsställelse. Ny 

kunskap tillförs vården inför förbättringsarbete. Synpunkter om den föreslagna enkäten och dess 

användning har inhämtats på flera olika sätt, bland annat i samband med två nationella 

workshops på SKL. De dominerande frågorna som diskuterats rörde sig om när i vårdkedjan, 

av vem och på vilket sätt enkäten ska lämnas ut till patienterna. Den rapporterade pilotstudiens 

ambition var att garantera att patienter som erbjuds svara på enkäten måste vara väl upplysta 

om sin cancersjukdom. Metoden som testades innebar att man behövde hämta 

patientuppgifter från olika källor inklusive från vårddokumentation och via personalkontakter 

vilket upplevdes som alltför komplicerat och arbetskrävande. Mot enkätens innehåll och 

utformning framkom däremot endast få invändningar och formulärets frågor bedömdes kunna 

användas i kommande enkätstudier. Uppdragets avrapporterades maj 2012 till Socialstyrelsen.  

                                                 
2
 PREM - Patient Reported Experience Measures – begrepp, 

http://www.promcenter.se/sv/prem/?lid=150a21d0a8981f 

 

http://www.promcenter.se/sv/prem/?lid=150a21d0a8981f
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Efter överläggningar i RCC samverkansgrupp i slutet av 2012 beslutas att RCC Sydöst ska 

genomföra en ny pilotstudie, utifrån det enkätförslag som lämnats till Socialstyrelsen. Syftet 

med denna pilotstudie är att testa en alternativ datainsamlingsmetod som istället bygger på 

utlämnande av enkäten via kontaktsjuksköterskor. 
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METOD 

För att stärka patientens ställning i cancervården är en viktig komponent vårdens etablering av 

rollen som kontaktsjuksköterskor enligt kriterier som fastställts av SKL
3
. Denna identifierade 

sjuksköterskegrupp bedömdes av projektgruppen kunna ha en tillräckligt god överblick över 

patienternas situation och vara lämpad att erbjuda aktuella patienter möjligheten att besvara 

enkätfrågor om upplevelser av vården. Varken kontaktsjuksköterskorna eller aktuella 

vårdgivare ska kunna ha tillgång till enskilda patienters enkätsvar. Patienten ska därmed 

känna en trygghet i att svaren inte menligt kan inverka på relationen med vårdgivaren.  

RCC sydösts patientråd (elva patientföreträdare från olika patientföreningar) har varit 

involverade under hela planeringstiden och har stöttat projektet. Man såg med PREM en 

möjlighet för patienterna att bättre kommunicera erfarenheter från cancervården och använda 

resultatet av enkäten för förbättringsarbete med målet att öka delaktigheten. 

 

Projektgruppens överväganden inför ny pilotstudie: 

 Förändringar av enkätens frågor och utformning 

 Patientgrupper och sjukvårdenheter som ska involveras. 

 Kommunikation till klinikledningar och kontaktsjuksköterskor. 

 Distribution av enkäterna till klinikerna. 

 Informationsmaterial till patienter. 

 Tidpunkt för att lämna ut enkäten till patienterna. 

 Metod och tidsperiod för enkätutlämnande och insamling av svar. 

 Avstämningstidpunkter inför denna rapport.  

 Inläsning och databaskonstruktion (INCA-plattformen
4
). 

 Rapportering av pilotstudien. 

 
 

                                                 
3
 Kontaktsjuksköterka i cancervården 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/cancervard/utvecklingsarbeten_cancervard/kontaktsjukskoterska  
4
 INCA (Informationsnätverk för Cancervården) är en nationell IT-plattform för hantering av register kring 

cancerpatienter avseende vård och forskning, http://www.cancercentrum.se/sv/INCA/om-inca/  

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/cancervard/utvecklingsarbeten_cancervard/kontaktsjukskoterska
http://www.cancercentrum.se/sv/INCA/om-inca/
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Förändringar av enkätens frågor och utformning 

Några enstaka förändringar gjordes i utformningen av frågorna jämfört med tidigare 

rapporterad enkät
5
. I fråga 7 byttes svarsalternativen ”1-3 månader” och ”mer än 3 månader” 

ut mot ett enda svarsalternativ, ”mer än 4 veckor”. Ambitionen (i sydöstra sjukvårdsregionen: 

kallat ”patientlöfte nr 1”) är att ingen ska vänta på behandling/operation mer än 4 veckor. 

Eftersom det är resultatet av denna ambition som man vill följa upp, så bedömdes det onödigt 

med denna uppdelning av svarsalternativet. I fråga 25 byttes ordet ”om” till ”inför/under” för 

att även de som ännu inte påbörjat sin behandling ska känna att frågan är relevant för dem.  
 

I Socialstyrelsens enkät, som skickades ut 2012, saknades frågor som tog upp området 

cancerrehabilitering som är en viktig del i patientens väg genom vården. Detta påtalades från 

nationens sex regionala processledare för cancerrehabilitering och ett starkt önskemål som 

framkom var att frågor som berör 

rehabilitering vid cancer ska ingå i en 

modifierad enkät med PREM-frågor. Detta 

föranledde en ändring i rubriken 

”Symtomlindring och stöd” till 

”Symtomlindring, rehabilitering och stöd” och 

ordet rehabilitering lades till i en fråga. Under 

samma avsnitt konstruerades två nya frågor 

rörande cancerrehabilitering. De utgick delvis 

från ett tidigt utkast kring rehabiliteringsfrågor 

som de sex regionernas processledare påbörjat 

att ta fram. Frågor som berör rehabilitering 

och stöd, samt närståendes behov i samband 

med att patientens sjukdom har 

uppmärksammats. De tidigare använda 

enkätfrågorna har validerats, men inte de som 

har ändrats i sin formulering eller som är 

nytillkomna i denna version. 
 

Patientgrupper och sjukvårdenheter som involveras 

För att få ett brett deltagande i sydöstra sjukvårdsregionen bedömdes att de fyra 

väldefinierade cancerprocesserna bröst-, kolorektal-, prostata- och lungcancer var lämpliga 

som målgrupp för studien. Därmed fick man representation från olika vårdnivåer och kliniker 

som handlägger patienter i dessa fyra cancerprocesser. Varje vårdenhet hade namngivna 

kontaktsjuksköterskor för respektive process. Regionens samtliga sjukhus fick därmed 

möjlighet att delta i studien.  

Kommunikation till klinikledningar och kontaktsjuksköterskor 

Verksamhetscheferna för aktuella kliniker fick med e-post information om PREM-projektet 

och gavs möjlighet att under ett par veckors tid påverka studieupplägget. Tjugosex 

identifierade kontaktsjuksköterskor fick motsvarande information via e-post och bjöds in till 

en nätverksträff för ytterligare information och diskussion om projektet.  

                                                 
5 Nationell enkät inom cancervården 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18753/2012-7-1_bilaga2.pdf  

Figur 1. Rehabiliteringsbehov 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18753/2012-7-1_bilaga2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18753/2012-7-1_bilaga2.pdf
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Distribution av enkäterna till klinikerna 

Enkäten (bilaga1) distribuerades till varje klinik i 

regionen som diagnostiserat fall med någon av de 

utvalda diagnoserna under tiden 15 april till 15 juni 

2012, vilket identifierades med hjälp av det 

regionala cancerregistret. Enkäter, i antal som 

motsvarar antalet fall från 2012 (+10 %), skickades 

ut till respektive klinik tillsammans med 

informationsmaterial enligt nedan.  

 

Varje klinik fick enkäter och svarskuvert 

(adresserade till RCC sydöst), instruktioner och 

manual till kontaktsjuksköterskor, information till 

patienter, en kodnyckel (bilaga 2) och ett underlag 

till bortfallsdokumentet (bilaga 3). 

Informationsmaterial till patienter 

Informationsmaterialet (bilaga 4) består av en kort allmän beskrivning av projektet och 

kontaktmöjligheter till projektgruppen. Övrig information till patienterna kanaliseras genom 

kontaktsjuksköterskorna, som tagit del av enkätmanualen (bilaga 5). 

Tidpunkt för att lämna ut enkäten till patienterna 

Projektgruppens bedömning var att enkätfrågorna inte kan lämnas ut till patienterna förrän 

man har försäkrat sig om att de har information om sin cancerdiagnos och är väl medveten om 

närmaste planerad handläggning. Erfarenheterna från dialog med patientföreträdare är att den 

mest ”känsliga” perioden i sjukdomsprocessen är tiden innan diagnosen är klarlagd och innan 

en individuell vårdplan har gjorts i samråd med patienten. Därför valde man i detta 

enkätprojekt att lämna ut frågorna under den närmaste tiden från fastställd diagnos och 

planerad behandling. Enkäten involverar även frågor om tiden innan diagnostillfället. En 

grundläggande princip var att vårdgivare, med kännedom om patienternas situation, själv 

avgör när det är lämpligast att erbjuda varje enskild patient att besvara enkäten. 

Metod och tidsperiod för enkätutlämnande och insamling av svar 

Vartefter patientenkäterna lämnades ut ombads kontaktsjuksköterskorna att sända kodlistorna 

till RCC sydöst för att senare kunna koppla koden mot sjukhus/ klinik och patienternas 

personnummer. Vissa kliniker hade snabb utlämning av enkäterna enligt planen medan andra 

enheter inte följde utskickade instruktioner. Det var olika skäl till att man inte följde de 

utskickade instruktionerna. Ett tydligt hinder för utlämnandet på några kliniker var personliga 

ställningstaganden om lämpligheten att ge ”sina” patienter erbjudandet att delta i 

enkätprojektet. Enkäten har även periodvis blivit bortglömd och detta innebar att påminnelser 

fick lov att göras av RCC sydöst. 

Figur 2. Distribution av enkäterna 
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Inläsning och databaskonstruktion (INCA-plattformen) 

Från början var tanken att mata in enkäterna manuellt i ett register på INCA. Av kostnadsskäl 

och för att erbjuda möjligheten att testa inläsning av data till INCA, valdes istället alternativet 

att skicka enkäterna till ett företag som skannade och levererade en datafil och en bildfil per 

enkät.  

Rapportering av pilotstudien 

Det huvudsakliga syftet med pilotstudien var att genom nära samarbete med vården testa en 

logistik för utlämnande via vården och insamlande av enkäter via RCC. En central fråga var 

att skapa möjligheter för vården att använda svaren till verksamhetsutveckling på olika nivåer 

(t.ex. region, landsting, sjukhus, klinik, vårdprocess). 

Juni 2013 konstaterade projektgruppen att inrapporteringshastigheten var lägre än beräknad. 

Beslut togs att göra en uppdelning av svarsmaterialet. Erfarenheter från de under april till 

augusti inkomna svaren (n = 217) delrapporteras i denna rapport. De senare inkomna 

enkätsvaren kommer att ingå i en senare rapport. 

 

Figur 3. Översiktig tidsplan för studien 
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REGISTER  

Tanken med ett PREM-register på INCA är att ha en frågebank som kvalitetsregistren och 

RCC-organisationen sedan kan använda för att skapa enkäter och registrera svaren. 

Gemensamma frågor med samma formuleringar ger möjligheten att jämföra svar från olika 

enkätversioner, se figur 4. 
 

  

Figur 4. PREM-register 

Enligt Patientdatalagen (PDL), (2008:355), får vårdgivare behandla personuppgifter för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sin verksamhet (2:4). I enkätens 

informationstext framgår hur patienternas svar kommer att behandlas av RCC sydöst. Genom 

att patienten svarar på enkäten samtycker patienten även till den personuppgiftsbehandling 

som beskrivs i enkätens informationstext. För ett RCC är värdlandstinget personuppgifts-

ansvarig och har därmed ansvaret för att alla inkomna enkätsvar behandlas korrekt. 

 

Enligt PDL 7:9 har en vårdgivare rätt att ha direktaccess till data man lämnat till ett register. 

När det gäller patientrapporterade data som rapporterats direkt till RCC och lagts i PREM-

registret utan att passera vårdgivaren först, kan individdata dock ej visas för vårdgivaren, 

eftersom det inte är vårdgivaren som rapporterat dessa data till registret. Vårdgivaren kommer 

därmed bara kunna få tillgång till aggregerade data från RCC som även kan visas publikt.  

Detta säkrar även patientens integritet genom att ingen vårdgivare kan ta del av svaren på 

individnivå. 
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Registeruppbyggnad 

För att bygga registret togs det fram en variabelbeskrivning, med alla frågor och andra 

uppgifter, exempelvis kodnyckel och enkätens version. Utifrån variabelbeskrivningen 

byggdes registret och formulär för inläsning i INCA. Variabelbeskrivningen användes också 

av skanningsföretaget för att skapa datafilen för att importera data elektroniskt till registret. 

Inläsning av data  

En befintlig lösning för att läsa in historiska data till INCA (inläsning via fil) användes p.g.a. 

att lösningen som anpassats för den nationella tjänsteplattformen inte fanns tillgänglig vid 

projektets start. Detta medförde att det krävdes manuellt arbete för att sammanfoga datafilen 

och kodnyckeln för att inläsningen skulle fungera. Även själva inläsningen startades manuellt.  

Det pågår fortfarande arbete inom INCA för att förbättra lösningen för inläsning av data,  

som anpassats för den nationella tjänsteplattformen. 

Bildfiler 

Varje enkät levererades som en bildfil från skanningsföretaget. Lagringen av bildfilerna sker 

idag lokalt på RCC sydöst. Registret har variabler för sökväg och namn på bildfilen för att 

peka ut var bildfilen finns lagrad. 

Det pågår arbete inom INCA för att kunna erbjuda en lösning för att lagra bildfiler knutna till 

en patient likt en originalhandling. Det är viktigt att de olika klinikerna inte ska kunna koppla 

ihop en bildfil med en patient, då återrapporteringen av juridiska skäl i detta projekt endast får 

ske på aggregerad nivå. 

Registrets framtid  

Registret fungerar idag tillfredsställande för detta projekt och denna enkät. För att verifiera att 

registret också fungerar för andra enkäter behövs samarbete med liknande projekt som pågår 

på andra håll i landet. PREM-register på INCA-plattformen är designat för att i framtiden 

kunna kopplas till cancerrelaterade kvalitetsregister på plattformen för att möjliggöra separata 

analyser avseende olika registerspecifika patientgrupper. 

Det är mycket viktigt att initialt klargöra hur data från enkäterna ska användas och av 

vem/vilka innan enkäterna distribueras ut. Patientinformationen måste anpassas efter det. 

Det finns fortfarande en del frågor att ta ställning till inför en eventuell uppskalning av 

registret: 

 Hur ska enkäter hanteras på olika nivåer (per kvalitetsregister, region eller nationellt)?  

 Klinikerna har i nuläget bara behörighet till aggregerad data. Hur hanteras 

behörigheten för ett nationellt stödteam, en styrgrupp eller ett Regionalt 

cancercentrum? Kan behörigheten vara olika beroende på registrets nivå? 

 Utformningen av patientinformationen är mycket viktig. Den bör klargöra hur 

registerdata får användas. En möjlighet är även att varje specifik patientinformation 

för varje enkätversion lagras i registret. 

 Hur tas beslut när nya frågor ska användas i enkäten och hur ska versionshantering 

göras? 

 Patientrapportering via webblösning? Kan RCC-organisationen hantera support för 

patienter som ska rapportera själva? Vad behövs? Kan ”Mina vårdkontakter” 

användas? 
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1. Enkäten skapas 

2. Logistik - Kontaktsjuksköterskorna 

a. delar ut till patient 

b. skickar med post till patient 

3. PREM-register på INCA skapas 

4. Insamling och skanning 

5. Datafil och bildfil från skanning 

6. Inläsning av datafil till PREM-register på INCA 

7. Statistik från PREM-registret 

Figur 5 visar hela förloppet för enkätstudien, från enkätutformning till rapportering av svaren. 
 

 

Figur 5. Flödesbild över enkätstudien 

 

 Förklaring till de olika delarna i flödesbilden: 
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ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR 

Frågornas formuleringar upplevdes i huvudsak lättbegripliga och enkla att besvara. Däremot 

passade inte frågorna alltid helt in i den fas i vårdprocessen som den enskilda patienten befann 

sig i. Exempelvis, utredningen kanske inte är slutförd, patienten har ännu inte vårdplanen klar 

för sig och väntar på nya åtgärder etc.  

 

En annan lärdom är att hela innebörden av ordet rehabilitering var svår att förstå för 

patienterna. Ordet behöver definieras och förtydligas i enkäten så att såväl patienter som 

profession förstår vad som avses. Cancerrehabilitering är alla de insatser som görs för att möta 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov som patient och närstående har i samband 

med cancersjukdom, oavsett var i sjukdoms- och behandlingsförlopp eller inom vilken 

vårdnivå dessa befinner sig.  

 

De fyra diagnosgrupperna ger möjlighet att få PREM-information för flera vanliga processer i 

cancervården. En bred uppslutning på olika kliniker har ökat möjligheten att använda PREM-

data till fortsatt förbättringsarbete. Intresse och engagemang för att erbjuda patienterna 

enkäten varierade mer på kliniknivå än mellan olika processer och sjukhus. Detta avspeglade 

sig i hur många besvarade enkäter som kom in till RCC sydöst under studietiden. 

Underhandskontakter mellan klinikerna och projektansvariga ger bilden av ståndpunkten att 

det är väsentligt för vården att följa upp PREM-data och därmed kunna arbeta med ständig 

förbättring även i dessa avseenden. 

 

Information om projektet gavs via flera kanaler. RCC sydösts ledningsgrupp och 

projektgruppen har via e-post och personliga kontakter i olika omgångar gett information till 

berörda verksamhetschefer och identifierade kontaktsjuksköterskor. Detta visade sig ändå inte 

i alla avseenden ha varit tillräckligt. En framgångsfaktor för att enkäterna skulle delas ut, 

enligt den information som RCC skriftligen skickat ut, kunde vara att klinikledningarna 

tydligare hade informerat sina medarbetare om projektet. Utmaningar i detta projekt var att 

vissa nyckelpersoner anvisade kontaktsjuksköterskorna att inte dela ut enkäterna enligt 

projektplanen. Detta fördröjde inflödet av besvarade enkäter från vissa kliniker. Exempel på 

åsikter som kom fram var: 

- ”Ej lämpligt att lämna ut enkät till patienten som nyligen har får sitt cancerbesked” 

- ”Olämpligt att ställa vissa enkätfrågor” 

- ”Ovilja mot att vårdpersonal över huvud taget lämnar ut enkäter och riskera att störa 

patienterna” 

Patientföreträdarna, som har varit engagerade i projektet, har uttalat åsikten att denna typ av 

enkät tillför vården information som behövs i förbättringsarbetet. Även 

kontaktsjuksköterskorna har över lag varit positiva till att dela ut enkäten och ser detta som ett 

viktigt led i vårdenhetens förbättringsarbete och är angelägna att få återkoppling om resultatet 

till sina egna enheter. 

 

Antal enkätformulär som varje klinik behövde ha tillhanda skattades utifrån tidigare års 

patientantal under samma tidsperiod (+ 10 %). De flesta klinikerna har fortfarande 

enkätmaterial kvar. Att enkäterna som patienterna besvarade skickades i svarskuvert till RCC 

och inte blev tillgängliga för vårdgivarna var en princip som alla parter stödde. 
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Informationstexten till patienterna har varit kortfattad. Endast tre patienter har efterfrågat mer 

information om enkäten. Detta kan tolkas som ett tecken på att grundinformationen var 

tillräcklig, men vilka kompletterande frågor som ställts till kontaktsjuksköterskorna har inte 

registrerats. 

 

Under studietiden uppdagades att patientinformationen ur juridisk aspekt var utformad så att 

den begränsar möjligheten till viss återrapportering och koppling till andra register. Det är 

väsentligt att ta ställning till hur och av vem/vilka data från enkäterna ska användas innan 

enkäterna distribueras ut. Patientinformationen måste anpassas därefter. 

 

Principer för utlämnande och tidsperiod för när enkäten erbjuds till patienterna har varit under 

diskussion även under studietiden. Alltför snäva instruktioner hindrar vissa patienter från 

deltagande, samtidigt som alltför vida regler för utlämnande kan försvåra tolkning av 

svarsfrekvens och studieresultat i övrigt.  För att även få med de kliniker som önskade 

leverera sena enkätsvar (t.ex. först efter 5 månader) togs det ett beslut att enkäten med 

svarskuvert och information även kunde skickas hem till patienterna av 

kontaktsjuksköterskorna. Vid sammanställning av svarsdata måste hänsyn tas till detta. Inga 

påminnelser skickades till patienter som fått enkäten. Däremot gjorde projektledningen flera 

påstötningar till kliniker med låg enkätaktivitet. Den positiva effekten av denna 

kommunikation är svårvärderad.  

 

Utlämnande- och insamlingsmetoden förefaller fungera för den patientvolym som studien 

hade, men behöver testas i större skala för att kunna göra en skattning av arbetsbördan för 

klinikerna och RCC. Projektets tidsåtgång har inte följts konsekvent, men de praktiska 

förberedelserna på RCC sydöst, inför leverans av materialet till de aktuella klinikerna, krävde 

sammantaget ungefär en arbetsvecka. 

Kontaktsjuksköterskorna, som lämnat enkätmaterialet till patienterna har vittnat om en 

tidsåtgång på cirka 10 minuter per patient, oavsett om materialet lämnades till patienterna 

personligen eller via ett brev. 

 

Det finns idag ett utarbetat PREM-register men vid en eventuell uppskalning krävs mer 

resurser, förslagsvis ett nationellt stödteam som kan arbeta med kravfångst tillsammans med 

produktägare och andra intressenter (registergrupper och RCC över landet). Ett samarbete 

med PROM-center har etablerats framförallt när det gäller utformningen av frågorna och inför 

det fortsatta PREM-arbetet. Exempel på frågor som man behöver ta ställning till: 

 Hur görs urval av enkätmottagare? 

 Upprepade enkäter?  

 Omfattningen av kommande enkäter - en resursfråga. 

 Ska enkäten gälla en specifik diagnos eller för en specifik region eller vara nationell? 

 Ska PREM-registret kunna hantera alla varianterna och i så fall hur? 

 Kan samma logistik för datafångst fungera i alla regioner eller gentemot de befintliga 

kvalitetsregistren?  

Eftersom befintligt PREM-register är uppbyggt för endast en specifik enkätversion behövs 

framöver samarbete med andra projekt för att kunna erbjuda en mer generell lösning. 

Ytterligare anpassningar och förbättringar av registret kommer vara nödvändiga.  
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Hur enkätversioner på olika nivåer (kvalitetsregister, region eller nationell) hanterar 

behörighet till data hänger samman med hur informationen till patienterna är utformad. Ur ett 

juridiskt perspektiv är det viktigt att den planerade hanteringen av data beskrivs i 

patientinformationen. Ett förslag är att lagra patientinformationen i registret, knuten till 

enkätversionen, för att kunna kontrollera att data hanteras korrekt. 

Hur kan webbenkäter hanteras generellt inom RCC-organisationen? Vem/vilka kan hantera 

support mot patienterna som rapporterar själva? Finns den några färdiga lösningar som kan 

användas? Kan ”Mina vårdkontakter” vara en ingång? Även om upplevelsen är att många 

patienter fortfarande gärna vill ha pappersenkäter bör även webbenkäter kunna erbjudas i 

framtiden. Projektledningen ser att det behövs ytterligare utredning kring detta och denna 

process har startat inom INCA-organisationen. 

 

Trots att information om denna studie hade gått ut till verksamhetschefer och 

kontaktsjuksköterskor upplevdes förankringen inte tillräcklig på några kliniker. Beslutet att 

starta enkätutlämnandet forcerades en del för att studieperioden inte skulle innefatta 

sommaren. Detta beslut kan i efterhand ifrågasättas eftersom det skulle behövts mer tid för att 

förankra enkätstudien på vissa kliniker. För att säkra informationen till både 

verksamhetschefer och kontaktsjuksköterskor rekommenderas längre förberedelsetid och 

upprepade personliga dialogmöten.  

 

Det har krävts resurser för att få logistiken att fungera. Bland annat har projektledningen med 

jämna mellanrum behövt påminna kontaktsjuksköterskorna att fortsätta lämna ut enkäter. 

Tröghet i utlämnandet kan till viss del bero på bristande information och att vissa 

kontaktsjuksköterskorna ännu inte fullt ut har kommit in i sin roll.  

 

För att ta tillvara intresset för PREM är det viktigt att kunna leverera snar återkoppling till de 

kliniker och kontaktsjuksköterskor som deltagit i projektet. Exempel på svarsutfall redovisas 

under kapitlet ”Resultat”. 

 

Av de patienter som besvarade enkäterna, uppgav hälften sina telefonnummer och angav att 

de kan tänka sig att via telefon bli kontaktade av projektledaren (sjuksköterska). Intervjuer 

pågår fortfarande och förväntas ge ytterligare information om patienternas inställning till 

cancervården generellt och till att besvara enkäten. Dessa intervjuer kommer att 

sammanställas i en kommande rapport. 
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ENKÄTSTATISTIK  

För att påbörja en sammanställning av svaren sattes den första brytpunkten för insamlandet av 

enkäter till den 13 augusti 2013. De då dittills inkomna enkäterna skickades iväg för 

skanning. Resultat i den här rapporten grundar sig därför på de enkäter som besvarades innan 

den 13 augusti. Vid det tillfället hade 422 enkäter delats/skickats ut till patienter och 217 hade 

kommit in till RCC sydösts kansli. En mer detaljerad beskrivning ges i figur 6 nedan.  
 

 

Figur 6. Enkätutlämnande t.o.m. 13/8 

I tabell 1 redovisas bortfallet, vid den första inläsningen, för de utdelade enkäterna. 
 

 

 

 

 

Tabell 1.  Svarsfrekvens av utdelade enkäter t.o.m. 13/8 

 

Efter den första brytpunkten har fler enkäter både delats ut och kommit in. I slutet av 

november hade ytterligare 108 enkäter kommit in. Resultatet från dem kommer i efterhand 

slås samman med befintligt material och redovisas i nästkommande rapport. Fortsatt finns 

möjlighet för enkäterna att besvaras. 

 Antal Procent 

Inkomna 217 51 % 

Ej inkomna 205 49 % 
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RESULTAT 

För att ge en generell bild av resultatet redovisas här exempel på svaren från respektive del av 

enkäten. Två patienter uppfyllde inte inklusionskriterierna och är inte med i nedstående 

analys. Någon ytterligare analys av svaren görs inte i denna rapport. Den första frågedelen 

hade temat sjukdom och behandling. I figur 7 redovisas svarsfördelningen på frågan om 

patientens sjukdomssituation.  

 
Figur 7. Sjukdomssituation 
 

Nästa del av enkäten berörde väntetiden. I figur 8 redovisas hur patienterna som helhet 

upplevde väntetiderna. 

 
Figur 8. Upplevd väntetid 
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Nästa del i enkäten gällde cancerbeskedet. I figur 9 redovisas hur patienten helst hade velat få 

sitt cancerbesked samt hur de fick det.  

 

   

Figur 9. Hur patienten ville få och fick cancerbeskedet 

 

I figur 10 redovisas svarsfördelningen på frågan om upplevelsen av vårdpersonalens 

bemötande vid cancerbeskedet. 

 

Figur 10. Bemötande vid cancerbeskedet 
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Figur 11 och 12 redovisar svar på frågor under temat kontakt och samordning. I figur 11 

redovisas svarsfördelningen på frågan om patienten haft en kontaktsjuksköterska. 

 

Figur 11. Kontaktsjuksköterska 

 

I figur 12 redovisas svarsfördelningen på frågan om patienten fått en skriftlig vård- eller 

behandlingsplan. 

  

Figur 12. Skriftlig vård- eller behandlingsplan 
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Nästa del i enkäten berörde temat information. Svarsfördelningen på frågan om hur ofta 

patienten fått informationen på ett sådant sätt att de kan förstå den redovisas i figur 13.  

 

Figur 13. Information på ett lättförståeligt sätt 

 

Inom delen information besvarades även frågorna som redovisas i figur 14. 

 

 

Figur 14. Förekomsten av Information 
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Nästa del i enkäten berörde symtomlindring, rehabilitering och stöd. I figur 15 redovisas 

svaren på ett urval av de frågorna. 

 

Figur 15. Symtomlindring, rehabilitering och stöd 

 

I figur 16 redovisas svarsfördelning för frågor om vårdpersonalens bemötande. Frågorna är 

från den del i enkäten som handlade om bemötande och förtroende.  

 

Figur 16. Bemötande och förtroende 
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I figur 17 redovisas patienternas förtroende för cancervården. 

 

Figur 17. Förtroende för cancersjukvården 
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SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 

UTIFRÅN PILOTPROJEKTET 

 PREM-resultat tillför cancervården en ny och viktig dimension av information som 

kan användas i förbättringsarbetet. 

 PREM-frågor utarbetade i den tidigare rapporterade studien användes i detta 

pilotprojekt med enstaka förändringar. 

 Patientföreträdarnas roll var och är viktig och de bedömde att frågorna var relevanta. 

 Den studerade enkäten har störst relevans i första delen av vårdprocessen, från 

diagnosbesked till behandling inletts. För att täcka in hela cancervårdkedjan kan 

frågorna behöva kompletteras och anpassas.  

 För att få in svar på PREM-frågorna och kunna ta del av resultaten måste vården ha en 

aktiv roll. 

 Kliniska företrädare visade sig ha olika grad av motivation för att stödja utlämnande 

av enkäten med PREM-frågor till patienterna. 

 Generös förberedelsetid, stort fokus på olika informationsinsatser och samsyn om 

behovet av enkäten rekommenderas föregå start av vidare PREM-studier i vården. 

 Vid ett större urval än i den här studien behöver kommunikationsinsatsen öka. Det 

underlättar avsevärt om klinikernas kontaktpersoner är identifierade redan innan 

studien startar. 

 Presenterad enkät och metod för utlämnandet passar sämre vid vårdprocesser som inte 

har identifierat kontaktsjuksköterskerollen. 

 Patientinformationens innehåll är väsentligt med tanke på hur svaren ska användas. 

Ska data matchas med andra diagnosspecifika register på INCA-plattformen måste 

detta framgå i patientinformationen som bör granskas juridiskt i förhållande till hur 

data ska hanteras och vilka som kan ta del av den.  

 Även om intrycket under denna studie är att många patienter fortfarande gärna vill ha 

pappersenkäter, så bör även webbenkäter kunna erbjudas i framtiden. Projektet ser att 

det behövs ytterligare utredning kring detta. Det är inte bara en fråga om teknik utan 

också om RCC-organisationens ansvar och support för patienter som rapporterar via 

webblösning. 

 Kodnyckeln, som kontaktsjuksköterskorna fyllde i på papper i denna studie, kan 

istället göras via INCA-plattformen. Orsaken till att det inte gjordes nu var att det inte 

fungerade med den valda lösningen för att läsa in de skannade enkäterna. 

 Det finns idag ett fungerande PREM-register och det fungerar bra att läsa in data från 

skannade enkäter. Det har varit relativt resurskrävande att manuellt sammanfoga 

datafilen från de skannade enkäterna och kodnyckeln. Detta kan förenklas om den 

nyare lösningen, som är anpassad till den nationella tjänsteplattformen, kan användas i 

framtiden.  

 Intervjusvaren och samtliga besvarade enkätfrågor från Socialstyrelsens rapport och 

denna studie kommer att sammanställas och analyseras i en senare rapport. 
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BILAGOR  

1. Enkät  

2. Kodnyckel 

3. Bortfallsdokument 

4. Informationsbrev till patient  

5. Manual för kontaksjuksköterskor 

 

 

 



Bilaga 1  

Enkät för att mäta patienters upplevelser av cancervården (PREM) 

 



Vad är dina upplevelser 
av cancervården?

Hjälp oss att förbättra den



Vad är regionala cancercentrum?
Det finns i Sverige sex regionala cancercentrum som har i uppdrag att utveckla den svenska 
cancervården. Bakgrunden är den nationella cancerstrategin och utvecklingen ska ha tydligt 
patientfokus. 

Just nu pågår ett stort arbete med att göra den svenska cancervården ännu bättre, inte 
minst sett ur patientens perspektiv. Målet är att färre ska insjukna, fler ska överleva och 
kunna leva länge med god livskvalitet. 

Varför görs denna enkät?
Denna enkät är en viktig del i arbetet med att ta reda på patienternas erfarenheter av vård 
och ge idéer till hur vården kan förbättras. Enkäten lämnas ut till utvalda patientgrupper inom 
cancervården. Dina svar är viktiga som underlag för utvecklingen av vår framtida cancervård. 

Hur kommer dina svar att hanteras?
Din medverkan är frivillig och du har full rätt att avstå. Vårdpersonalen du möter kommer 
inte att veta vad du har svarat. Dina svar kommer att lagras i en databas och hanteras med 
sekretess. Uppgifterna kommer att sammanställas så att enskilda patienter inte kan 
identifieras.

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag för att se vilka uppgifter som finns registrerade om 
dig. Du har också rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. Personuppgifts-
ansvarig för enkäten är Landstinget i Östergötland.

Om du vill veta mer



1. Vad är din sjukdomssituation just nu?

       Jag har utretts för cancer men inte fått någon
            cancerdiagnos

       Jag väntar på en cancerbehandling

       Jag är under pågående cancerbehandling

       Jag går på uppföljning

       Jag är färdigbehandlad

       Annat, nämligen: ______________________

       Har inte cancer - Tack för din medverkan. 
              Skicka gärna in enkäten.

2. Vilken cancerdiagnos har du eller har du haft?
    Du kan ange flera alternativ.

       Blodcancer (t.ex. lymfom, leukemi)

       Bröstcancer

       Bukspottskörtelcancer

       Gynekologisk cancer (t.ex. cancer i äggstockar
            eller livmoderhals)

       Hjärntumör

       Hudcancer (t.ex. malignt melanom)

       Huvud- eller halscancer

       Levercancer eller cancer i gallblåsa eller gallvägar

       Lungcancer

       Magsäckscancer eller cancer i matstrupen

       Njurcancer

       Prostatacancer

       Testikelcancer

       Tjocktarmscancer (koloncancer)

       Urinblåscancer

       Ändtarmscancer (rektalcancer)

       Annan cancer, nämligen: ___________________

       Vet ej vilken cancerdiagnos jag har/har haft
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3. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

       Mycket bra

       Bra

       Någorlunda

       Dåligt

       Mycket dåligt

4. Vilken/vilka behandlingar är eller har varit 
    aktuella för dig som du vet om just nu? 
    Du kan ange flera alternativ.

    Operation

       Inte aktuellt

       Avslutad

       Planerad

    Strålning

       Inte aktuellt

       Avslutad

       Pågående

       Planerad

    Cytostatika (cellgift)

       Inte aktuellt

       Avslutad

       Pågående

       Planerad

    Hormoner

       Inte aktuellt

       Avslutad

       Pågående

       Planerad

Sjukdom och behandling



Väntetid

5. Vilket var ditt första vårdbesök som så 
    småningom ledde fram till en cancerdiagnos?
 
       Besökte primärvård (vårdcentral)

       Besökte akutmottagning på sjukhus

       Besökte specialistmottagning på sjukhus

       Gjorde en rutinkontroll 
           (till exempel mammografi, cytologprov)

       Annat vårdbesök, nämligen: _______________

           ______________________________________

6. Hur lång tid tog det från ditt första 
    vårdbesök tills du fick ett cancerbesked?

       Mindre än 1 vecka

       1 vecka upp till 4 veckor

       1-3 månader

       Mer än 3 månader

       Vet ej

7.  Hur lång tid tog det från cancerbeskedet tills 
    din behandling påbörjades/ska påbörjas (t.ex.  
    operation, strålning, cytostatika eller hormoner)?

       Mindre än 1 vecka

       1 vecka upp till 4 veckor

       Mer än 4 veckor

       Ej aktuellt

       Vet ej

8. Hur upplever du som helhet väntetiderna 
    under din sjukdomstid?

       Acceptabla

       Något för långa

       Alldeles för långa

9. Har du upplevt att väntetiderna blivit
    längre än vad som utlovats?

       Ja, flera gånger

       Ja, en gång

       Nej, aldrig
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Eventuella kommentarer: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



Väntetid

10. Hur fick du cancerbeskedet?

       Personligt möte 

       Per telefon

       Via brev

       På annat sätt, nämligen:___________________

11. Hur skulle du helst ha velat få cancerbeskedet?

       Personligt möte 

       Per telefon

       Via brev

       På annat sätt, nämligen: __________________

12. Uppmanades du att ta med dig någon 
      närstående eller ha någon hos dig när 
      du fick cancerbeskedet?

       Ja

       Nej

       Ej aktuellt

13. Hade du någon närstående med dig eller hos
      dig när du fick cancerbeskedet?

       Ja

       Nej, jag var nöjd med att inte ha det

       Nej, men jag hade velat ha det

14. Hur upplever du vårdpersonalens bemötande 
      när du fick cancerbeskedet?

       Mycket bra

       Ganska bra

       Ganska dåligt

       Mycket dåligt

       Ej aktuellt

Diagnosbeskedet
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Eventuella kommentarer: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



Eventuella kommentarer: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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19. I vilken utsträckning upplever du att du har haft
      möjlighet att vara delaktig i beslut om din vård?

       För mycket delaktig

       Lagom delaktig

       För lite delaktig

20. I vilken utsträckning upplever du att dina 
      närstående har haft möjlighet att vara 
      delaktiga i beslut om din vård?

       För mycket delaktiga

       Lagom delaktiga

       För lite delaktiga

       Ej aktuellt

21. Hur upplever du möjligheterna att få kontakt 
      med vården när du behövt det?

       Mycket bra

       Ganska bra

       Ganska dåligt

       Mycket dåligt

       Ej aktuellt

22. Har du fått en skriftlig vård- eller 
      behandlingsplan?

       Ja 

       Nej

       Vet ej

15. Har du haft en kontaktsjuksköterska 
      som följt dig genom cancervården?

       Hela tiden

       Delar av tiden

       Aldrig

       Vet ej

16. Hur har du upplevt möjligheterna att få träffa
      samma läkare?

       Mycket bra

       Ganska bra

       Ganska dåligt

       Mycket dåligt

       Ej aktuellt

17. Har du upplevt att vårdpersonal gett 
      motstridiga besked?

       Ja, flera gånger

       Ja, en gång

       Nej, aldrig

18. Hur upplever du att samarbetet mellan 
      olika vårdenheter fungerar?

       Mycket bra

       Ganska bra

       Ganska dåligt

       Mycket dåligt

       Kan inte bedöma det

Kontakt och samordning
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23. Hur upplever du att informationen om 
      provtagningar och undersökningar har varit?

       Mycket bra

       Ganska bra

       Ganska dåligt

       Mycket dåligt

       Ej aktuellt

24. Hur upplever du att informationen om 
      din cancersjukdom har varit?

       Mycket bra

       Ganska bra

       Ganska dåligt

       Mycket dåligt

       Ej aktuellt

25. Hur upplever du att informationen inför/under 
      din behandling har varit?

       Mycket bra

       Ganska bra

       Ganska dåligt

       Mycket dåligt

       Ej aktuellt

26. Hur ofta upplever du att informationen har getts
      på ett sådant sätt att du har kunnat förstå den?

       Alltid

       Oftast

       Ibland

       Sällan

       Aldrig

Information

27. Har du fått information om möjligheten att få 
      stöd från en patientförening som arbetar för 
      patienter med din cancersjukdom?

       Ja
       Nej

       Vet ej

28. Har du fått information om vart man kan 
      vända sig med klagomål på vården?

       Ja

       Nej

       Vet ej

29. Har du fått information om möjlighet 
      att avstå från behandling?

       Ja

       Nej

       Vet ej

30. Har du fått information om möjlighet att 
      begära en förnyad medicinsk bedömning 
      (en så kallad second opinion)? 

       Ja

       Nej

       Vet ej

31. Har du saknat information om något 
      under din sjukdomstid?

      __________________________________

      __________________________________      

Eventuella kommentarer: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



Symtomlindring, rehabilitering och stöd
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32. Har du erbjudits tillräcklig symtomlindring 
      för smärta?

       Ja

       Nej

       Har inte haft behov av det

33. Har du erbjudits tillräcklig symtomlindring 
      för illamående?

       Ja

       Nej

       Har inte haft behov av det

34. Har du erbjudits tillräcklig symtomlindring 
      för oro, ångest eller sömnsvårigheter?

       Ja

       Nej

       Har inte haft behov av det

35. Har du erbjudits tillräckligt stöd kring 
      känslomässiga frågor, till exempel 
      om du känt oro för din cancersjukdom?

       Ja

       Nej

       Har inte haft något behov av stöd

Eventuella kommentarer: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

36. Har du erbjudits tillräckligt stöd kring praktiska
      frågor, till exempel resor eller ekonomiska frågor?

       Ja

       Nej

       Har inte haft något behov av stöd

37. Har du saknat symtomlindring, rehabilitering 
      eller stöd?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

38.  Ingår rehabilitering och stöd kring känslomässiga 
frågor i din vårdplan?

       Ja

       Nej

       Jag har inte fått någon vårdplan
  

39.  Har dina närståendes behov uppmärksammats 
tillräckligt av sjukvården i samband med din sjuk-
dom, exempelvis stöd kring känslomässiga eller 
ekonomiska frågor?

       Ja

       Nej

       Har inte haft behov av det
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40. Har du upplevt att du inte blivit tagen på allvar 
      eller blivit nonchalant bemött av vårdpersonal?

       Ja, flera gånger

       Ja, en gång

       Nej, aldrig 

41. Har du upplevt att du blivit kränkt eller
      illa behandlad av vårdpersonal?

       Ja, flera gånger

       Ja, en gång

       Nej, aldrig

42. Har du upplevt allvarliga brister eller felaktigheter
      i vården i samband med din cancersjukdom?

       Ja, flera gånger

       Ja, en gång

       Nej, aldrig

43. Hur upplever du som helhet vårdpersonalens
      bemötande?

       Mycket bra

       Ganska bra

       Ganska dåligt

       Mycket dåligt

44. Hur upplever du som helhet vårdpersonalens
      bemötande av dina närstående?

       Mycket bra

       Ganska bra

       Ganska dåligt

       Mycket dåligt

       Ej aktuellt

45. Har du haft någon person inom vården
      som du har ett speciellt förtroende för och som
      du känner bryr sig om dig?

       Ja

       Nej

46. Vilket förtroende har du för cancersjukvården?

       Mycket stort

       Ganska stort

       Ganska litet

       Mycket litet

Bemötande och förtroende

Eventuella kommentarer: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Om dina erfarenheter

47. Finns det något som du upplevt som speciellt bra med cancervården?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

48. Finns det något som du tycker behöver bli bättre inom cancervården?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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49. Datum (ååmmdd) för ifyllande av denna enkät

   

50. Födelseland
    
       Sverige 

       Övriga Norden

       Övriga Europa

       Övriga Världen

51. Med vem delar du bostad? 
      Det vill säga bor tillsammans med under 
      större delen av veckan. 
      Du kan ange flera alternativ.
    
       Ingen 

       Föräldrar/syskon

       Make/maka/sambo/partner

       Andra vuxna

       Barn under 18 år

52. Vilken är din högsta utbildning som du avslutat?

       Har inte avslutat grundskola

       Grundskola eller folkskola

       Gymnasium, fack-, yrkes-, flick-, realskola 
            eller folkhögskola

       Universitet eller högskola

53. Hur har du besvarat denna enkät?

       Jag har fyllt i enkäten själv

       Jag har fått hjälp av närstående med 
            att fylla i enkäten

       Jag har fått hjälp av vårdpersonal med 
            att fylla i enkäten

54. Kan du tänka dig att delta i en telefonintervju 
      om dina erfarenheter av cancervården? 
      (Även om du tackar ja nu kan du alltid välja att 
       avstå om vi kontaktar dig.) 

       Ja, ni kan nå mig på telefonnummer: 
            
            ________________________________

       Nej

55. Vi tar gärna emot dina synpunkter på denna  
      enkät.

            ________________________________

            ________________________________

            ________________________________

            ________________________________

            ________________________________

            ________________________________

Tack för din medverkan!

Om dig själv

20
år                  mån                 dag



Bilaga 2 

Kodnyckeln 

 



KODNYCKEL – ……………….cancer 

Sjukhus……………… 

 

Enkäten ”Vad är dina upplevelser av cancervården?” 15/4 – 30/6 

Kodnyckeln (kopplar samman enkätnummer och personnummer) 

 

Enkät-nummer Personnummer  Datum som 

enkäten 

lämnas ut 

Eventuella kommentarer 
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Bortfallsdokument 

 



 
 
 

Bortfallsdokument …………………………cancer 
 
 

Kön 
 
 
Kvinna   
 
 
Man  
 

 
 

 
Födelseår 
 
ÅÅÅÅMMDD XXXX   
 
 
 

Orsak 
 
Sjuksköterskan bedömde 
 
Sjuksköterskan glömde 
 
Patienten ville ej  
 
Annat  
 
 
 

Eventuella kommentarer 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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Informationsbrev till patienten 

 



 

 

 

 

Vill du hjälpa oss att förbättra cancervården? 
 

Det finns ett ständigt behov av att utveckla cancervården, inte minst utifrån patienters 

erfarenhet och behov. Genom att besvara dessa frågor kan du bidra med värdefull 

information om hur cancervården har fungerat för dig. 

 

Din medverkan är helt frivillig och du har full rätt att avstå. Vi skickar heller inga påminnelser.  

 

Om du vill delta postar du enkäten i det medsända svarskuvertet. Vi är mycket intresserade 

av dina erfarenheter oavsett hur du har upplevt vården så här långt. Du får gärna skicka in 

enkäten även om du inte tycker att du kan besvara alla frågor. 

 

Dina svar kommer att lagras i en databas och hanteras med sekretess. Den vårdpersonal du 

möter kommer inte att veta vad just du svarat på frågorna. När uppgifterna sammanställs 

kommer det att göras på ett sådant sätt att enskilda patienter inte kan identifieras. 

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag för att se vilka uppgifter som finns registrerade om 

dig. Du har också rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. 

Personuppgiftsansvarig för enkäten är Landstinget i Östergötland. 

 

Om du har några frågor kring enkäten är du välkommen att vända dig till: 

 
Evalill Nilsson  Kerstin Törnquist Hans Starkhammar 

Projektledare  Projektledare  Verksamhetschef 

Registercentrum Regionalt cancercentrum Regionalt cancercentrum 

sydost  sydöst  sydöst 

Tel: 010-104 4114 Tel: 010-103 1777 Tel: 010-103 2022 

evalill.nilsson@lio.se kerstin.tornquist@lio.se hans.starkhammar@lio.se 



Bilaga 5 

Manual för kontaktsjuksköterskor 

 













  



 

 

 
 

www.rccsydost.se  

rccsydost@lio.se  

 

Kontaktperson  

Kerstin Törnquist  

kerstin.tornquist@lio.se  
 

Rapporten är utgiven av Regionalt cancercentrum sydöst, november 2013. 

http://www.rccsydost.se/
mailto:rccsydost@lio.se
mailto:kerstin.tornquist@lio.se
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