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SAMMANFATTNING 
 
Med hjälp av KUPP-instrumentet (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) har 
vårdupplevelsen hos patienter opererade för gynekologisk cancer i Västra och Sydöstra 
sjukvårdsregionen utvärderats 7-9 månader efter primäroperation. 304 enkäter 
skickades ut varav 169 besvarades. Resultaten är goda avseende upplevt bemötande 
från vårdpersonal men visar brister inom bland annat informationsutbytet mellan 
vårdpersonal och patient och hjälp och stöd för flera besvär och symptom. Intresset för 
enkätens resultat har varit stort och i omarbetad form kan fortsatta 
undersökningsresultat förväntas stimulera till kvalitetshöjande förbättringsåtgärder och 
möjlighet att följa dessa över tid. 
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BAKGRUND 
 
I betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) uppmuntras den 
svenska cancervården att kontinuerligt ”följa upp patienterfarenheter och styra och 
förbättra vården utifrån resultat från sådana uppföljningar” och man föreslår stöd för att 
mäta patientnöjdhet i kvalitetsregistren inom cancerområdet samt utveckling av en 
nationell patientenkät (1). 2012 presenterade Socialstyrelsen sin rapport ”Nationell 
enkät till patienter inom cancervården” med resultatet av en pilotundersökning i 
Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län (2), men någon etablerad utvärderingsmetod 
har ännu inte kommit till stånd.   
 
Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer är ett register med det övergripande 
syftet att vara ett verktyg för förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning av den 
gynekologiska cancersjukvården. Registret omfattar egentligen fyra delregister: 
corpuscancer, cervix- och vaginalcancer, ovarialcancer och vulvacancer. Dessa startades 
2010, 2011, 2008 respektive 2012. Kvalitetsregistret omnämns ofta utifrån den tekniska 
plattform på vilket det är uppbyggt, INCA (InformationsNätverk för Cancervården) som 
är en nationell IT-plattform som drivs gemensamt av landets regionala cancercentrum 
för hantering av register kring cancerpatienter. 
 
Registren innehåller information om bland annat tumörstadium, differentieringsgrad, 
ledtider, behandlingsform, responsbedömning och överlevnadsdata. Några 
patientrapporterade kvalitetsmått har dock inte funnits. För att bättre kunna leva upp 
till syftet att stödja det kliniska förbättringsarbetet har styrgruppen för svenska 
kvalitetsregistret för gynekologisk cancer önskat införa patientrapporterade 
kvalitetsmått. 
 
Konsensus finns numera kring att patientrapporterade mått spelar en viktig roll i 
utvecklingen av en vård med hög kvalitet. Särskilt inom cancervården där goda utfall 
avseende klassiska mått som exempelvis överlevnad inte alltid är möjligt, och dessutom 
i hög grad måste balanseras mot biverkningar av given behandling (3).  
 
När det gäller skattningar av hälsorelaterad livskvalitet finns flera vedertagna 
bedömningsinstrument, exempelvis EQ-5D och SF-36. Dessa brukar hänföras till 
begreppet PROM (Patient Reported Outcome Measures) som används för att mäta 
vårdens utfall ur ett patientperspektiv och utöver uppskattad livskvalitet även kan mäta 
mer sjukdomsspecifika utfallsmått som till exempel förekomst av vissa symptom eller 
biverkningar (4). 
 
De senaste åren har intresset ökat för att försöka mäta även patientens upplevelse av 
själva vården, ofta benämnt PREM (Patient Reported Experience Measures). Flera olika 
definitioner av PREM förekommer och begreppet är förknippat med såväl 
patienttillfredställelse/patientnöjdhet som mer specifika frågor om patientupplevelser 
under ett vårdförlopp (5). Det senare är ibland förespråkat, bland annat för att minska 
inverkan av patientens förväntningar (6), men också för att mer detaljerade frågor om 
ett vårdförlopp kan avslöja brister även där ett mer övergripande omdöme varit positivt 
(3) och på så vis ge bättre underlag för förbättringsarbete. Ofta betraktas PREM som ett 
struktur- eller processmått till skillnad från PROM som betraktas som ett resultatmått 
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(5). En uppsjö av olika instrument för mätning av patienttillfredsställelse finns 
presenterade i litteraturen men relativt få har visat sig väl testade avseende validitet och 
reliabilitet (7).  
 
En svensk modell för utvärdering av vårdkvalitet ur ett patientperspektiv är KUPP 
(Kvalitet Ur Patientens Perspektiv). Teorin bakom instrumentet bygger på en kvalitativ 
analys av en intervjustudie där man försökt fånga in vad patienter menar med 
vårdkvalitet (8). 
 
Vårdkvalitet består i denna modell av fyra inbördes beroende dimensioner: medicinsk-
teknisk kompetens (exempelvis att personalen har nödvändiga kunskaper och 
färdigheter), fysisk-tekniska förutsättningar (ex tillgång till nödvändig apparatur, 
renlighet och god komfort), identitetsorienterat förhållningssätt (engagemang och 
medkänsla med patienten) och socio-kulturell atmosfär (vårdmiljö, möjlighet till 
avskildhet, mm) (9). 
 
KUPP har använts och anpassats för en rad olika vårdområden och flera 
validitetsstudier har genomförts (10,11). Metoden har använts för utvärdering av 
exempelvis Brösttumörprocessen vid Södra Älvsborgs sjukhus (12) och Lung-
Allergikliniken vid Karolinska Institutet (13). 
 
Möjligheten att anpassa KUPP-frågeformuläret efter verksamhetsområde ger tillfälle att 
ställa specifika frågor och på så vis kunna få en detaljerad bild av patientens 
vårdupplevelse som underlag för förbättringsarbete i enlighet med svenska 
gyncancerregistrets intention. 
 
Syftet med denna pilotstudie är att i enkätform med hjälp av KUPP-instrumentet 
kartlägga vårdupplevelsen hos patienter behandlade i Västra och Sydöstra 
sjukvårdsregionen för gynekologisk cancer 7-9 månader efter primäroperation, med 
inriktning på möjliga förbättringsområden, samt att inhämta erfarenheter för vidare 
utveckling av en nationell patientenkät. 
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PATIENTMATERIAL OCH METOD 
 
Insamling av data 
Ur INCA-registrets samtliga 4 delregister hämtades vid tre tillfällen under tidsperioden 
december 2014 till april 2015 kontaktinformation till alla patienter som 7-9 månader 
tidigare opererats primärt eller fördröjt primärt för gynekologisk cancer i västra eller 
sydöstra sjukvårdsregionen. Exkluderades gjordes personer som avlidit liksom de fall 
där PAD återkommit som benignt.  
 
Enkäten (Bilaga 1) skickades ut tillsammans med ett följebrev där det tydligt framgick 
att deltagandet var frivilligt. Två påminnelser skickades i form av vykort. Insamling, 
inmatning och avidentifiering av data administrerades av företaget ImproveIT som fick 
patienternas adressuppgifter från Regionalt CancerCentrum (RCC) Väst. 
 
Utformning och redovisning av enkäten 
Enkäten bestod av 96 frågor. 26 flervalsfrågor för att kartlägga sociodemografiska data, 
information om väntetider och aktuellt hälsotillstånd, 55 KUPP-frågor och 15 
fritextfrågor.  
 
I KUPP-frågorna uppmanades respondenten att göra två bedömningar av varje enskild 
fråga, utformad som ett påstående. Dels hur vården faktiskt var ”upplevd realitet” och 
dels hur viktigt frågeinnehållet är för henne ”subjektiv betydelse”. Svaren anges i 4-
gradiga Likert-skalor med ändpunkterna ”Instämmer helt” och ”Instämmer inte alls”, 
respektive ”Av allra största betydelse” och ”Av liten eller ingen betydelse” samt ”Ej 
aktuellt”. 
 
Med hjälp av relationen mellan skattningen av upplevd realitet och subjektiv betydelse 
kan ett åtgärdsindex framräknas, vilket förenklat placerar svaren på frågan i endera av 
kategorierna Brist, Balans eller Övergod kvalitet. En brist betraktas på så vis föreligga 
för de frågor där respondenten både uttryckt missnöje och samtidigt angett att frågan 
har en stor subjektiv betydelse. Brist i större andel än 20 % av svaren på en fråga kan 
anses utgöra ett riktmärke för behov av förbättringsarbete (9). 
 
Frågorna valdes ur en befintlig databas med KUPP-frågor med utgångspunkt i de frågor 
som använts vid liknande undersökningar (12,13) med modifiering och komplettering 
för att passa aktuell patientgrupp.  
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RESULTAT  
 
Av 304 utskickade enkäter besvarades 169 (56 %). 
 
Demografi  
Majoriteten (59 %) av de svarande var mellan 61 och 80 år. 1 % var i den äldsta 
åldersgruppen (91 - 100 år) och 5 % i den yngsta (21 - 30 år) (n=121). 
 
Den största gruppen av svarande har uppgett sig vara behandlade för en livmodercancer 
(n=97), följt av äggstocks-/äggledar-/bukhinnecancer (n=49), livmoderhalscancer 
(n=26), cancer i blygdläpparna (n=5) samt annat (n=7).  
 
Största andelen av canceroperationerna (48 %) utfördes på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Behandlingarna är i övrigt fördelade mellan sjukhusen i Västra 
och Sydöstra sjukvårdsregionen enligt tabell 1. 
 
Tabell 1)  

    

Behandlande sjukhus                    Operation                  Cytostatika                    Strålning 

Eksjö sjukhus 2 5 0 
Jönköpings sjukhus 0 2 0 
Linköpings Universitetssjukhus 32 6 6 
Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) 13 9 0 
Norra Halland Varbergs sjukhus 7 4 0 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 79 27 20 

Skaraborgs sjukhus (SKAS), Skövde 20 9 0 

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) 14 10 8 
Värnamo sjukhus 1 3 0 
Västerviks sjukhus 0 2 0 

Totalt 168 77 34 

Tabell 1) Fördelning per behandlande sjukhus    

 
Hälsotillstånd 
Av de 169 svarande anger 77 % att deras fysiska hälsotillstånd är ”mycket bra” eller 
”ganska bra” och 73 % att deras psykiska välbefinnande är ”mycket bra” eller ”ganska 
bra”. Endast 3 respektive 4 % anger att deras fysiska hälsotillstånd respektive psykiska 
välbefinnande är mycket dåligt. 
 
Upplevelse av vårdprocessen 
145 av 167 (87 %) anger att de kände sig ”helt och hållet” trygga med den vård de 
erhållit på sjukhuset och 158 av 169 (93 %) kan ”utan tvekan” tänka sig att söka denna 
mottagning igen vid framtida vårdbehov. 
     
Väntetid 
Första besöket på sjukhus fick 32 % inom en vecka och 82 % inom en månad (n=152).  
7 % opererades inom en vecka från beslut om operation och 58 % inom en månad 
(n=160). Cytostatikabehandling inleddes för 4 % inom en vecka och för 53 % inom en 
månad (n=74). Längst väntetider förelåg till strålbehandling där ingen fått 
behandlingsstart inom en vecka och endast 46 % inom en månad (n=27).  
 
Väntetiden till första sjukhusbesöket upplevdes som svår/mycket svår hos 40 % av 
respondenterna. Väntan på operation upplevdes som svår/mycket svår hos 46 %, vilket 
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tillsammans med väntetiden på besked om diagnos var den tidsperiod som störst andel 
av respondenterna uppgivit som svår eller mycket svår.  Väntan på 
cytostatikabehandling var svår/mycket svår för 36 % och motsvarande väntan på 
strålbehandling svår/mycket svår för 23 %. 
 
När det gäller ställningstagande till påståendet att väntetiden varit acceptabel 
instämmer 81 % helt eller till stor del i att väntetiden till första sjukhusbesöket varit 
acceptabel. Motsvarande siffra är för väntetid till diagnos 74 %, operation 72 %, 
cytostatikabehandling 90 % och strålbehandling 96 %. Störst andel som inte instämmer 
alls finns gällande väntetiden till första sjukhusbesöket och utgör 10 % av 
respondenterna. (Diagram 1) 
 
Diagram 1 
 

 
Diagram 1) Upplevd realitet – Väntetider. Procentuell fördelning av svarsalternativen. Antal svar inom 
parentes. Andelen respondenter i % som angett att frågan är av allra största betydelse i högerkolumnen. 
 

Fritextkommentarer rörande väntetider förekom frekvent under rubriken Förslag på 
förbättringar, exempelvis ”…att inte behöva vänta 3 månader på provsvar. Mitt liv 
hängde på det och jag var rädd” ”Förkorta väntetiderna till de olika behandlingarna!” 
 
Medicinsk-teknisk kompetens 
I påståendet att de fått bästa möjliga medicinska vård instämmer 91 % helt eller till stor 
del och 81 % anger att denna fråga är av allra största betydelse (n=142). 
92 % instämmer helt eller till stor del i påståendet att den vårdpersonal man träffade 
hade den kompetens som var nödvändig för vården. 75 % anger att denna fråga är av 
allra största betydelse (n=156). 
 
När det gäller effektiv hjälp och stöd avseende specifika sjukdomssymptom eller 
biverkningar är andelen som instämmer lägre.  När det gäller stöd angående diarréer, 
miktionsbesvär och kost är det mer än var fjärde respondent som inte alls instämmer i 
att denna varit bra. (Diagram 2) 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Beslut om ev ytterligare behandling efter
operation (126)

Strålbehandling (26)

Cytostatikabehandling (77)

Operation (155)

Diagnos (155)

Första sjukhusbesöket (152)

Väntetiden var acceptabel till

Instämmer helt

Instämmer till stor del

Instämmer delvis

Instämmer inte alls

64%

61%

65%

60%

54%

67%
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Diagram 2 
 

 
Diagram 2) Upplevd realitet – Hjälp/Stöd. Procentuell fördelning av svarsalternativen. Antal svar inom 
parentes. Andelen respondenter i % som angett att frågan är av allra största betydelse i högerkolumnen. 

 
Fritextkommentarer rörande stöd och hjälp förekom sporadiskt, exempelvis ”Hade svårt 
att fråga efter smärtstillande …personalen har ju ont om tid, många patienter som säkert 
var sjukare än mig”  
 
Identitetsorienterat förhållningssätt 
Information 
En klar majoritet, 86 %, instämmer helt eller till stor del i att de fått bra information om 
planeringen av fortsatt vård, 68 % tycker att det är av allra största betydelse (n=136). 86 
% instämmer också helt eller till stor del i att de fått bra information kring utförandet av 
undersökningar och behandlingar och 70 % tycker att det är av allra största betydelse 
(n=148). 77 % instämmer helt eller till stor del i att de fått bra information om resultatet 
av utredningar och behandlingar, 67 % anser att det är av allra största betydelse 
(n=144). När det gäller information angående kontaktvägar instämmer 80 % helt eller 
till stor del i att denna information varit bra och 64 % anger att detta är av allra största 
betydelse (n=126). Gällande information om insatt medicinering avseende effekt och 
användning instämmer 79 % helt eller till stor del i påståendet att denna varit bra och 
56 % anser att frågan är av allra största betydelse (n=96).  
 
Avseende möjligheten till samråd instämmer 79 % helt eller till stor del i att den varit 
bra. 58 % tycker att detta är av allra största betydelse (n=127). När det gäller nyttan av 
en individuell vårdplan instämmer 73 % helt eller till stor del i denna och 67 % tycker att 
det är av allra största betydelse (n=78). 83 % instämmer helt eller till stor del i nyttan av 
kontaktsköterska och 72 % tycker att detta är av allra största betydelse (n=120). 
 
Gällande information angående specifika symptom och biverkningar är andelen 
instämmer lägre. Avseende information om lymfödem samt påverkan på och bevarandet 
av sexuell förmåga anger var tredje respondent att de inte alls instämmer i påståendet 
om att informationen varit bra. (Diagram 3) 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

kost (88)

symtomlindring (105)

smärtlindring (119)

sömnproblem (71)

oro och ångest (77)

miktionsbesvär (59)

diarréer (54)

illamående (82)

Jag fick effektiv hjälp/bra stöd avseende

Instämmer helt

Instämmer till stor del

Instämmer delvis

Instämmer inte alls

61%

61%

44%

66%

63%

68%

68%

48%
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Diagram 3 
 

 
Diagram 3) Upplevd realitet – Information om symptom, biverkningar och egenvård. Procentuell 
fördelning av svarsalternativen. Antal svar inom parentes. Andelen respondenter i % som angett att 
frågan är av allra största betydelse i hö-kolumnen. 

 
Fritextsvaren inom informationsområdet är många och rör framförallt önskemål om 
förbättrad information ”Mer info om allt” ”Mer info om hur det kan bli vid hemkomsten 
efter op” ”Bättre information om vad som kan hända efteråt t ex med lymfödem, hur 
man får träna” ”Använd språk som man förstår!”  
 
Bemötande (respekt, engagemang mm) 
Störst andel instämmer helt och instämmer till stor del i denna undersökning återfinns i 
påståenden rörande bemötande. Specifikt efterfrågades om man blivit bemött med 
respekt, om personalen verkat förstå hur man upplevt situationen samt visat 
engagemang, ”brytt sig om”. Lägst andel instämmer helt inom denna grupp återfinns för 
påståendet ”Personalen jag träffade i samband med tillfället för besked om min 
cancerdiagnos verkade förstå hur jag upplevde min situation”, där dock fortfarande 88 
% instämmer helt eller till stor del. Dessa frågor har också genomgående uppfattats som 
mycket viktiga av respondenterna. (Diagram 4)  
 

0% 50% 100%

Min fertilitet (44)

Bevarande av min sexuella förmåga (83)

Påverkan på min sexuella förmåga (85)

Att återfå kraft och kondition (97)

Egenvård (131)

Lymfödem (73)

Underlivsbesvär (107)

Tarmbesvär (105)

Urinvägsbesvär (105)

Jag fick bra information avseende

Instämmer helt

Instämmer till stor del

Instämmer delvis

Instämmer inte alls

38%

43%

42%

47%

44%

48%

33%

34%

50%
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Diagram 4 
 

 
Diagram 4) Upplevd realitet – Bemötande. Procentuell fördelning av svarsalternativen. Antal svar inom 
parentes. Andelen respondenter i % som angett att frågan är av allra största betydelse i högerkolumnen. 

 
 
Fritextkommentarerna rörande bemötande är många och övervägande positiva. 
”Fantastisk personal med gott bemötande”, ”Jag blev sedd som individ, inte bara som 
cancer”, ”En sköterska ringde en dag efter hemkomsten och undrade hur jag mådde”, 
”Underbar personal” och åtskilliga liknande omdömen. Kring diagnosbesked finns dock 
flera negativa kommentarer, framförallt rörande besked som givits via telefon, ”jag var 
stående i en affär med mobil och kom mig inte för att fråga någonting. Det kändes 
fruktansvärt”, ” …man känner sig otroligt utelämnad”. Ett fåtal negativa kommentarer 
finns också avseende bemötandet i övrigt ”…bara för att man har cancer och är 
pensionär är man inte dum i huvudet. Man behöver inte skrika i öronen” ”Personalen på 
avd skulle ägna mer tid åt patienten och inte sitta och prata och skratta”. 
 
Socio-kulturell atmosfär 
I påståendet att vården styrdes av mina behov snarare än av personalens rutiner 
instämmer 79 % helt eller till stor del och 54 % tycker att detta är av allra största 
betydelse (n=127). När det gällde samarbetet mellan sjukhusets olika enheter och 
samarbetet med andra vårdgivare instämmer 86 % respektive 75 % helt eller till stor del 
i att detta fungerat bra. 77 % respektive 68 % tycker att detta är av allra största 
betydelse (n=133/111). Att närstående bemöttes på ett bra sätt instämmer 95 % i helt 
eller till stor del och 71 % tycker att detta är av allra största betydelse (n=133). 
81 % instämmer helt eller till stor del i att möjlighet till samtal i enrum fanns vid de 
tillfällen då det önskades och 63 % tycker att det är av allra största betydelse (n=115). 
Att det var lätt att komma fram på telefon till sjukhusets enheter instämmer 75 % i helt 
eller till stor del och 65 % tycker att det är av allra största betydelse (n=139). 
 

0% 50% 100%

Reseptfullt bemötande - strålbehandling (28)

Visat engagemang - strålbehandling (28)

God förståelse - strålbehandling (28)

Respektfullt bemötande - cytostatika (79)

Visat engagemang - cytostatika (79)

God förståelse - cytostatika (79)

Respektfullt bemötande - operation (161)

Visat engagemang - operation (160)

God förståelse - operation (161)

Respektfullt bemötande - diagnostillfälle (156)

Visat engagemang - diagnostillfälle (154)

God förstålse - diagnostillfälle (156)

Bemötande

Instämmer helt

Instämmer till stor del

Instämmer delvis

Instämmer inte alls

78%

81%

80%

81%

80%

81%

84%

80%

86%

89%

86%

89%
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Fritextkommentarer rörande socio-kulturell atmosfär fanns i ett fåtal både positiva och 
negativa, exempelvis ”Enrum istället för flera patienter i rummet och enbart draperi”, 
”Kändes som hemmiljö!” 
 
Fysisk-tekniska förutsättningar 
I påståendet att ha haft tillgång till nödvändig utrustning och apparatur under tiden på 
sjukhuset instämde 97 % helt eller till stor del och 70 % ansåg att detta var av allra 
största betydelse (n=119). 
 
Fritextkommentarerna innehöll framförallt några förslag på förbättringar: 
”Hemtrevligare lokaler”, ”Maten var sådär, tur att mina döttrar kom med hemlagat”  
 
Åtgärdsindex 
Efter sammanvägning av respondentens svar på upplevd realitet och subjektiv betydelse 
kan ett åtgärdsindex beräknas. Av de 10 frågor med störst andel brist berör 7 frågor 
information. Resterande 3 frågor rör stöd/hjälp avseende symptom och besvär. Allra 
störst brist i denna undersökning får frågan rörande information om lymfödem. 
(Diagram 5 samt Bilaga 2 - Samtliga åtgärdsindex) 
 
Diagram 5 
 

 
Diagram 5) De 10 frågor där störst kvalitetsbrist påvisats vid beräkning av Åtgärdsindex. Andel svarande 
inom parentes. 

0% 50% 100%

Under min behandlingsperiod för cancer fick jag bra information
avseende svullnad i benen (lymfödem) (73)

Under min behandlingsperiod för cancer fick jag bra stöd avseende
frekventa och/eller smärtsamma diarréer (54)

Under min behandlingsperiod för cancer fick jag bra information om
bevarandet av min sexuella förmåga (83)

Under min behandlingsperiod för cancer fick jag bra information om
träning för att återfå kraft och kondition (97)

Under min behandlingsperiod för cancer fick jag bra stöd avseende
frekventa och eller smärtsamma tömningar av urin (59)

Under min behandlingsperiod för cancer fick jag bra information
avseende urinvägsbesvär (105)

Under min behandlingsperiod för cancer fick jag bra information om
hur sjukdom och behandling kan påverka min sexuella förmåga (85)

Under min behandlingsperiod för cancer fick jag bra information
avseende underlivsbesvär, t ex sköra slemhinnor och blödningar

(107)

Under min behandlingsperiod för cancer fick jag bra information
avseende uppblåst mage och svårigheter att kontrollera tarmen (105)

Under min behandlingsperiod för cancer fick jag effektiv hjälp vid oro
och ångest när jag behövde (77)

Brist

Balans Låg

Balans hög

Övergod
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Utvärdering av enkäten 
På fritextfrågan ”Hur upplevde du att besvara enkäten” gavs 109 svar. Majoriteten av 
kommentarerna, ca 65-70, innehöll positiva omdömen som ”Bra”, ”Lätt”, ”Ok”, ”Inga 
problem” ”Bra att vården följs upp” och liknande.  
 
Ett trettiotal kommentarer var av karaktären ”Krångliga frågor”, ”Svårt att veta vad man 
ska svara” och ”Jobbigt”. Ett fåtal preciserar att det är jobbigt att minnas tillbaka. 7 
kommentarer rör svårigheter att minnas. 4 kommentarer antyder att man uppfattat 
enkäten som (alltför?) lång. 
 
Återkoppling till klinikerna i Västra och Sydöstra sjukvårdsregionen 
Under en vecka i september gavs personlig återkoppling kring resultaten av denna pilot-
enkät till ansvarig personal på respektive kliniker i Västra och Sydöstra 
sjukvårdsregionen. Ett stort intresse fanns kring resultaten och funderingar kring 
möjliga förbättringar inom de områden där enkäten indikerat brist startade i stort sett 
omedelbart på flera kliniker. 
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DISKUSSION 
I denna undersökning av patientens upplevelse av vårdförloppet 7-9 månader efter 
primäroperation för gynekologisk cancer kan man konstatera att det finns utrymme för 
förbättringsåtgärder i någon utsträckning inom många områden. Inom den del som 
utgörs av det direkta patientbemötandet är dock resultaten goda. Patienterna förefaller i 
stor utsträckning uppleva att personalen bemöter dem med respekt, är engagerad och 
visar förståelse för deras situation. Detta i kombination med att intresset för resultatet 
av denna pilotenkät varit mycket stort både bland sjukvårdspersonal och bland 
patienter gör att förutsättningarna för kvalitetsförbättringar rimligen är goda. 
 
Bland frågorna med den största uppmätta bristen i beräknat åtgärdsindex är frågor 
rörande information klart överrepresenterade. Sju av de tio frågor med störst uppmätt 
brist berör informationsutbytet.  
 
Störst brist föreligger för påståendet ”Under min behandlingsperiod för cancer fick jag 
bra information avseende svullnad i benen (lymfödem)”. Av de 73 personer som bedömt 
att frågan är aktuell för dem är det 33 % som inte alls instämmer, men 47% som anger 
att frågan är av allra största betydelse.  
 
Svårigheten att mäta och utvärdera given information är erkänt stor. Känslan av att 
känna sig välinformerad kring sitt sjukdomstillstånd kan till exempel inte alltid relateras 
till förmågan att svara på relevanta kunskapsfrågor, och kan påverkas av många 
faktorer, exempelvis förtroendet för sin läkare (14). Flera studier som undersöker 
förekomsten av lymfödem som komplikation till endometriecancer visar dock på en stor 
förekomst av odiagnostiserade patientrapporterade besvär samt även en mycket liten 
andel av patienterna som uppger att de fått information om risken för lymfödem 
preoperativt (15,16). 
 
Två andra närliggande påståenden med stor uppmätt brist är: ”Under min 
behandlingstid för cancer fick jag bra information om bevarandet av min sexuella 
förmåga” och ”Under min behandlingstid för cancer fick jag bra information om hur 
sjukdom och behandling kan påverka min sexuella förmåga”. Antalet respondenter på 
frågorna är 83 respektive 85 och även om en förhållandevis lägre andel angett att frågan 
är av allra största betydelse (34 % respektive 33 %) är det hela 37 % respektive 33 % 
som inte alls instämmer i att informationen varit god. En tolkning är att ett stort 
otillfredsställt informationsbehov finns även om frågan inte är aktuell eller viktig för 
alla. 
 
I en stor amerikansk review finner man att kvinnor som genomgått behandling för 
gynekologisk cancer upplever flera olika sexuella besvär, att detta har stor påverkan på 
livskvaliteten men att tillräcklig information många gånger upplevts saknas (17). Bilden 
överensstämmer med svensk forskning där kvinnor som genomgått behandling för 
gynekologisk cancer bland annat uttrycker en upplevelse av kunskapsbrist (18). 
Exempel på möjliga faktorer som kan påverka att information och stöd uteblir anges i en 
studie vara tidsbrist och genans (19). Möjligen spelar bristen på sexologisk kompetens 
roll, med bristande möjligheter att hänvisa patienten till adekvat hjälp vid behov. 
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Även frågan rörande hur cancerbehandlingen kan påverka fertiliteten uppvisar stor 
brist. Frågan har visserligen en låg svarsfrekvens (n=44), då de flesta behandlade 
kvinnor var postmenopausala, men har sannolikt en mycket stor betydelse för kvinnor i 
fertil ålder. 
 
Informationsbehovet hos patienter med cancersjukdom har i många studier visat sig 
vara stort (20), men det finns också en stor interindividuell variation. 
Informationsbehovet förefaller vara större hos yngre patienter (21) och hos patienter 
som upplever ångest eller nedstämdhet (22). Patientens inställning och strategier i 
förhållande till sin cancersjukdom har också visat sig påverka behovet av typ av 
information (23) och informationsbehovet förändras även med tiden under ett 
vårdförlopp.  
 
I en studie av kvinnor som nyligen fått en bröstcancerdiagnos (i medeltal 2,5 veckor) var 
information om möjlig bot och sjukdomens spridning initialt klart viktigast. Härefter 
följde information om behandlingsmöjligheter, familjerisker och biverkningar. Lågt 
prioriterade i detta skede var information om egenvård samt sociala och sexuella besvär 
(20). Frågor rörande rehabilitering blir av naturliga skäl aktuella i högre utsträckning 
efter avslutad behandlingsfas (24).  
 
Generellt föreligger stora förbättringsmöjligheter för informationsutbytet rörande alla 
områden som täcks av denna enkät. Utöver redan redovisade bör information om 
mag/tarm- och urinvägsbesvär nämnas särskilt. Förutom att identifiera särskilt 
eftersatta områden finns sannolikt även anledning att fundera kring när i förloppet 
information bäst ges, vem som har störst behov av vilken information och på vilket sätt 
den bör ges. Att fler och fler, framförallt i de yngre åldersgrupperna, använder Internet 
som en stor informationskälla är exempelvis allt tydligare (25). 
 
Även om de flesta patienter instämmer i att de fått bästa möjliga medicinska vård 
framkommer brister i stöd och hjälp framförallt när det gäller hantering av tarm- och 
miktionsbesvär, oro/ångest, illamående och sömnbesvär. När det gäller stöd avseende 
frekventa och/eller smärtsamma diarréer samt stöd avseende frekventa och/eller 
smärtsamma tömningar av urin anger mer än 20 % av respondenterna att de inte alls 
instämmer i att detta varit bra.  
 
Utvecklingen av handläggningen av exempelvis ovarialcancer har gått mot större andel 
ultraradikal kirurgi i syfte att uppnå makroskopisk tumörfrihet, då detta visat sig 
förbättra överlevnaden (26,27). Då risken för fysiska problem och seneffekter rimligen 
ökar och mycket kunskap ännu saknas angående inverkan på livskvalitet (27) framstår 
utvärdering och kvalitetsförbättringar avseende stöd och hjälp för eventuella uppkomna 
symptom som av mycket stor vikt. 
 
KUPP-instrumentet är genom det sätt det utvecklats, med djupintervjuer kring 
begreppet vårdkvalitet, väl validerat för den vårdsituation under vilken det är framtaget. 
Instrumentet är härefter modifierat för att täcka upp möjliga aspekter av vårdkvalitet i 
andra sammanhang. Även om detta gjorts med stor noggrannhet finns en risk att frågor 
som av patienterna uppfattas som viktiga kvalitetsaspekter här blivit otillräckligt 
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belysta. Flera fritextfrågor har därför inkluderats i enkäten. Dessa har förmedlat en bild i 
stort överensstämmande med den som framkommer av själva KUPP-frågorna. 
 
I fritextsvaren rörande upplevelsen av att svara på själva enkäten framkommer hinder i 
form av svårigheter att minnas, obehag över att behöva återuppleva en många gånger 
påfrestande period och hos några en generell ovilja mot enkäter. Enkäten har också av 
vissa uppfattats som krånglig, lång och ibland inte relevant. Av naturliga skäl är dock 
information endast tillgänglig från de som faktiskt ändå valt att besvara enkäten. 
 
För att möjliggöra mer djupgående analys, exempelvis rörande informationsbehov, är 
det önskvärt att det i en vidareutveckling av utvärderingsinstrumentet ges möjlighet till 
subgruppsanalys utifrån exempelvis diagnos och ålder. Att varje enhet lätt kan få 
tillgång till sina egna aktuella siffror är sannolikt också viktigt för att understödja den 
vilja till förbättring som återkoppling kring enkätsvaren förefaller väcka. 
 
En av svagheterna när det gäller tolkningen av resultaten i denna undersökning är 
bortfallet. Två påminnelser skickades och detta ökade svarsfrekvensen något. Även om 
de brister som framkommer förvisso är sanna är representativiteten för hela gruppen 
svårbedömd, varför man i framtiden bör utföra en bortfallsanalys inför tolkning av 
resultaten när KUPP-instrumentet används.  
 
Då enkäten med sina 96 frågor lätt kan uppfattas som lång och krävande kommer en 
förkortad version att tas fram och utvärderas. 
 
Sammanfattningsvis framkommer i denna pilotenkät med patientrapporterade 
kvalitetsmått brister på flera områden, särskilt gällande informationsutbytet mellan 
vårdgivare och patient. Ett stort intresse vid återrapportering samt de genomgående 
höga resultaten när det gäller visat engagemang och förståelse för patientens situation 
från personalens sida talar dock för att möjligheterna till förbättringar är goda.  
 
Undersökningen belyser på många sätt vikten av att inkludera patientrapporterade mått 
som kvalitetshöjande åtgärd. En vidareutveckling av bedömningsinstrumentet bör syfta 
till att täcka en större grupp av patienter, öka svarsfrekvensen samt göra resultaten 
lättåtkomliga för att stimulera kommande förbättringsarbeten och följa resultaten av 
dessa över tid. 
 

 
 
 
 
 
Ett stort tack till: 
Erik Holmberg, RCC Väst, som tagit fram urvalet av patienterna. 
Kalle Svensson, ImproveIT, som varit mycket behjälplig med justering av KUPP-enkäten 
samt sammanställningen av svaren. 
Pernilla Dahm-Kähler, för hjälp med synpunkter rörande återkoppling av resultaten till 
aktuella kliniker. 
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