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Sammanfattning     
 

Bakgrund: Cancerprocessen innebär ofta känslor av oro, kontrollförlust och psykisk 

utmattning vilket påverkar patienters livskvalitet. Ett förbättringsarbete utifrån nationella 

cancerstrategin har genomförts bland annat genom införande av kontaktsjuksköterska och 

Min vårdplan. Tidigare utvärderingar har visat att effekten av dessa satsningar varierar, 

kunskap saknas avseende gotlandspatienternas erfarenhet av stödjande cancervård. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva och jämföra gotländska cancerpatienters erfarenheter av stöd i 

vården före och efter ett förbättringsarbete med insatser utifrån nationella cancerstrategin. 

 

Metod: Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie av patientrapporterad data 

som samlades in vid två mättillfällen. Urvalet var konsekutivt och patienterna identifierades 

från cancerregistret. 

 

Resultat: Andelen patienter som haft kontaktsjuksköterska ökade från 33% till 51% mellan 

mätningarna men skillnaden var inte statistiskt signifikant. Andel patienter som fick Min 

vårdplan upprättad ökade från 10% till 49% och den skillnaden var signifikant. Patienternas 

bekvämlighet med att framföra egna synpunkter på vård och behandling förbättrades 

signifikant. Signifikant var även positiva skillnader i hur patienterna skattade sin livskvalitet 

avseende social funktion samt total hälsostatus/ livskvalitet. Analysen visade ingen förändring 

i hur patienterna uppfattade information om vård och behandling. 

 

Slutsats: Förbättringsarbetet är på rätt väg och positiv utveckling ses gällande  

kommunikation och patientdelaktighet. Ytterligare insatser behövs för att nå nationella 

cancerstrategins mål avseende kontaktsjuksköterska och Min vårdplan. Fortsatt arbete med 

stödjande vård behöver riktas mot att vidareutveckla metoder för kommunikation och 

information där vårdövergångar och palliativ vård identifierades som prioriterade områden.  

 

Nyckelord: cancer, delaktighet, kontaktsjuksköterska, Min vårdplan,  

 

Teoretiskt begrepp: Patientdelaktighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 
 

Background: The cancer process often involves feelings of anxiety, loss of control and 

mental fatigue which affect patients´ quality of life. An improvement program, based on the 

National Cancer Strategy has been implemented, including the introduction of Contact Nurses 

and My Care Plan. Early evaluations show that patient-reported benefits and other effects of 

these efforts vary, and knowledge is lacking about how supportive care is perceived by 

patients on Gotland. 

 

Purpose: The purpose was to describe and compare patients' experiences of support in health 

care before and after the improvement program with actions based on the National Cancer 

Strategy. 

 

Method: The study was conducted as a quantitative cross-sectional study of patient-reported 

data collected on two occasions. The sample was consecutive and the patients were identified 

from the Cancer Registry. 

 

Result: The proportion of patients who had a Contact Nurse increased from 33% to 51% 

between measurements but the difference was not statistically significant. Percentage of 

patients who got My Care Plan increased from 10% to 49% and that difference was 

significant. Patients' self-reported convenience in expressing their own views on care and 

treatment improved significantly. Also significant were positive differences in how patients 

estimated their quality of life regarding social function and overall health status. The analysis 

showed no change in how patients perceived information about care and treatment. 

 

Conclusion: Improvement program is on its way and progress is seen regarding 

communication and patient participation. Further efforts are needed to achieve the National 

Cancer Strategy goals regarding access to Contact Nurse and My Care Plan. Continued work 

with supportive care needs to be directed towards improving methods for communication and 

information. Both care transitions and palliative care were identified as priority areas. 

 

Keywords:  cancer, Contact Nurse, My Care Plan, participation 

 

Theoretical concept: Patient participation 
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1. Bakgrund 

Cancerprocessen med sjukdom, vård och behandling innebär ofta känslor av kontrollförlust, 

oro och osäkerhet, vilket påverkar patienters livskvalitet. Det är känt att cancersjukdom 

innebär en ökad risk att utveckla besvär av fatigue, psykisk utmattning, ångest och depression 

(Appleton, Poole & Wall, 2018). Långtidsuppföljning har visat att besvär ofta kvarstår samt 

att cancerpatienter rapporterar lägre livskvalitet än normalbefolkningen upp till 10 år eller 

efter behandling (Götze, Taubenheim, Dietz, Lordick, & Mehnert, 2018). Samtidigt 

rapporterar patienter med cancersjukdom i Sverige brister i omhändertagandet bland annat 

avseende hur deras behov av stöd och information tillgodoses (SOU 2009:11). När 

kommunikationen brister lämnas patienten med obesvarade frågor som skapar mer oro än 

nödvändigt i en redan svår situation (Dunn, 2002). För att möta detta behov i en växande 

grupp av canceröverlevare presenteras i den nationella cancerstrategin för framtiden (SOU 

2009:11) direktiv för stödjande insatser vilka består av att alla patienter med cancer ska ha 

tillgång till kontaktsjuksköterska (kssk) samt Min vårdplan cancer (mvp). Insatserna har bland 

annat syftet att förbättra omhändertagandet, öka möjligheterna till delaktighet genom 

förbättrad information och kommunikation samt att öka tillgängligheten och stärka 

kontinuiteten i vården. Vidare är syftet att öka möjligheterna för en vård av hög kvalitet 

baserad på patientens behov samt att patienter och deras närstående skall uppleva vården 

trygg och säker. Ett annat av cancerstrategins direktiv är att uppmärksamma och minska 

geografiska och socioekonomiska skillnader som förekommer i cancervården idag. För hälso- 

och sjukvården i Stockholm och Gotland beskrivs införandet av strategierna utifrån en 

regional cancerplan (Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland, 2016-2019). 

1.1 Stödjande vård vid cancer 

Stödjande vård inom cancer innebär enligt Multinational Association of Supportive Care in 

Cancer (MASCC) förebyggande och hantering av de skadliga effekterna från cancer och dess 

behandling. Detta inkluderar hantering av fysiska och psykiska symtom och biverkningar 

genom hela cancerupplevelsen från diagnos genom behandling till vård efter behandling 

(MASCC, 2018). Ett mått för forskning av stöd i cancervården är att mäta hälsorelaterad 

livskvalitet (HRQoL). Enligt European Organization for Research and Treatment of Cancer 

(EORTC, 2018) är det ett sätt att förstå effekter av cancersjukdom för patienten som en hel 

person till skillnad mot att betrakta patienten som en sjukdom som ska botas. 

Med stödjande cancervård avses i detta arbete införandet av kssk som patientens stödjande 

resurs samt mvp. Insatsen består huvudsakligen av att alla patienter med cancer ska erbjudas 

en namngiven kssk som är kontaktperson för emotionellt och praktiskt stöd samt koordination 

i vårdkedjan för patient och dennes familj. Kssk arbetar utifrån ett nationellt definierat 

uppdrag (Regionala cancercentrum i samverkan, 2018). Nyttan av funktionen stöds i flera 

studier som visat att liknande sjuksköterskeroller har stor betydelse för patientens och de 

närståendes psykiska välbefinnande (Appleton et al., 2018, Bell JF et al., 2017). Det ingår i 

kssks uppdrag att upprätta mvp tillsammans med patienten (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2018). Mvp är svenska cancervårdens form för individuell vårdplan, ett 

instrument som stödjer kommunikation mellan vårdgivare och patient och avser att gör vården 

mer personcentrerad. Den ska innehålla information om vård och behandling samt en 

rehabiliteringsplan där patientens egna behov och önskemål är centralt. I internationell 

forskning av liknande vårdplaner i cancervården framkommer varierande resultat men flera 

studier har visat att instrumentet förbättrar tvåvägs kommunikation och ökar 
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patientdelaktighet (Brennan, Gormally, Butow, Boyle & Spillane, 2014, Mayer et al, 2016, 

van de Poll Franse, Nicolaije & Ezendam, 2017).  

1.2 Förbättringsarbete på Gotland utifrån nationella cancerstrategin 

Målen för stödjande vård är identiska för Stockholm-Gotland men för patienter på Gotland 

innebär cancervården andra förutsättningar vilket kan upplevas både positivt och negativt. Till 

dessa hör både Gotlands ö-läge och att organisationen är mindre med färre vårdgivare men 

också mer begränsade resurser jämfört med Stockholm. Dessa faktorer kan utgöra risk för 

omotiverad skillnad som i sin tur kan bidra till ojämlik vård (Vårdanalysrapport, 2014). En 

skillnad är att gotlandspatienter behöver lämna sitt hem för att bo på fastlandet flera veckor 

vid strålbehandling, vilket innebär att de skiljs från familj och sociala nätverk och begränsar 

möjligheterna att leva som de vill. I patientintervjuer (Wilson, Westman & Sharp, 2016) har 

den situationen beskrivits som otrygg och ensam, faktorer som kan innebära att patienternas 

livskvalitet påverkas och att vården behöver erbjuda mer stöd. Internationella studier har 

också visat att patienter i glesbygd kan ha andra behov av stöd jämfört med boende i tätort 

vilket ställer krav på att förstå patienters kontext för att kunna anpassa cancervården (Zhang, 

Bu & Gao, 2013, Pedro & Schmiege, 2014).  

Förbättringsarbetet utifrån nationella cancerstrategin innebar införande av kssk och mvp, och 

arbetet inleddes i Stockholm 2006 och på Gotland 2015. Utöver denna satsning tillkom 2015 

en annan regional funktion, samordnande kontaktsjuksköterska, som på en övergripande nivå 

stödjer införandet av kssk och mvp (Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland, 2018). 

Första regionala uppföljningarna (Regionalt cancercentrum, 2013) visade att det fanns stora 

variationer kring hur kssk-rollen i realiteten hade implementerats, patientnytta avseende stöd, 

koordination och information skiljde sig och många patienter saknade fortfarande tillgång till 

kssk. På Gotland är cancerpatienternas erfarenhet av stöd i vården relativt outforskat. Resultat 

från de regionala patientundersökningarna har tidigare sampublicerats med 

Stockholmsregionen (Westman, Kirkpatrick, Ebrahim, Henriksson & Sharp, 2017), syftet 

med denna studie är att lyfta ut Gotlandsperspektivet. 

1.3 Patientdelaktighet 

Ett viktigt syfte för förbättringsarbetet var att förbättra patientens möjlighet till delaktighet 

efter behov och önskemål (Regionala cancercentrum i samverkan, 2015). I 

forskningsöversikten “Patientdelaktighet i hälso-och sjukvården” av SBU (2017) beskrivs 

patientdelaktighet som medverkan i beslut om vård och behandling men även i ett bredare 

perspektiv att patienten kan tillägna sig och tillämpa kunskap om sjukdom och behandling. 

Patientdelaktighet innefattar också att patienten kan förmedla kunskap och erfarenheter till 

personalen. På individnivå beskrivs detta vidare utifrån olika aspekter såsom personcentrerad 

vård, delat beslutsfattande och stöd till egenvård som tillsammans bildar förutsättningar för 

patientdelaktighet (ibid.). På ett liknande sätt beskriver Eldh (2018) innebörden av 

patientdelaktighet som delad kunskap, respekt och dialog mellan patienten och 

vårdpersonalen snarare än att eftersträva delat beslutsfattande. Patientrollen innebär ofta ett 

underläge vilket innebär att vårdpersonalen behöver stödja patienten till att vara delaktig 

utifrån den enskilde individens behov, resurser och önskan (ibid.). Det här är en viktig uppgift 

som ingår i kssk -rollen (Regionala cancercentrum i samverkan, Stockholm - Gotland, 2018).   

1.4 Problemformulering 

Ett förbättringsarbete utifrån nationella cancerstrategin har ägt rum på Gotland med bl.a. 

införande av kssk till patienter som diagnostiseras med cancer samt upprättande av mvp. 
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Regionala utvärderingar har visat att insatserna har varit svårt att föra in och har utformats 

olika vilket utgör risk för att patienter på Gotland inte får det stöd de har rätt till. Kunskap 

saknas rent allmänt när det gäller gotlandspatienters erfarenheter av stöd i cancervården, om 

de har en fast vårdkontakt, om de får information som ger förståelse för cancerprocessen och 

om de får möjlighet att vara delaktiga i deras egen vård i den utsträckning de önskar. Det är 

därför viktigt att följa upp förbättringsarbetet, om det inneburit förändringar i patienternas 

erfarenhet av stöd i sin utsatta sjukdomssituation och om det i en förlängning inverkat på 

deras upplevelse av livskvalitet. Utifrån detta kan insatser för stödjande cancervård anpassas 

för den här patientgruppens förutsättningar och behov.  

2. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva och jämföra gotländska cancerpatienters erfarenheter av 

stöd i vården före och efter ett förbättringsarbete med insatser utifrån nationella 

cancerstrategin. 

2.1 Frågeställningar 

Är det någon skillnad före och efter förbättringsarbetet vad gäller 

- antal patienter som erhållit kssk och fått mvp upprättad 

- patienternas erfarenhet av kommunikation med sjukvården 

- patienternas skattning av sin livskvalitet  

3. Metod 

3.1 Design 

En kvantitativ studie genomfördes med beskrivande och jämförande ansats. Studien utfördes 

som en delstudie inom ramen för en större regional studie vars övergripande syfte var att 

utvärdera patientrapporterad nytta från införandet av en ny avancerad sjuksköterskefunktion i 

cancervården, samordnande kontaktsjuksköterska (Westman et al., 2017, Westman, Ullgren & 

Sharp, submitted 2018). Tvärsnittsdata inhämtades från regionala mätningar (Stockholm och 

Gotland) som utfördes vid två tillfällen, baslinjemätning april-maj 2015 samt uppföljning 

samma period 2017. Till föreliggande delstudie har data från patienter boende på Gotland 

lyfts ut från det totala materialet. 

3.2 Urval   

Populationen bestod av cancerpatienter boende på Gotland. Inklusionskriterierna vid 

baslinjemätning var patienter som år 2014 blev diagnostiserade med ny primär gynekologisk, 

hematologisk, övre gastrointestinal eller huvud- och halscancer (inkluderat hudmalignitet i 

huvud- och halsregionen). Vid uppföljande mätning inkluderades en ny grupp patienter som 

erhöll samma diagnoser under år 2016. Patienter < 18 år exkluderades. Patienterna 

identifierades från cancerregistret och urvalet var konsekutivt, vilket innebär att alla 

registrerade patienter som uppfyllde inklusionskriterierna under mätperioden erbjöds att delta 

(Polit & Beck, 2017). 

3.3 Datainsamling 

Data inhämtades med hjälp av enkät bestående av två validerade instrument samt ett 

studiespecifikt frågeformulär (se nedan) som skickades med post till de patienter som 

identifierats. Innan enkäten skickades ut utfördes en kontroll via befolkningsregistret för att 
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undvika utskick till avlidna patienter. Ett frankerat kuvert samt ett försättsblad som förklarade 

undersökningens syfte och att deltagande var frivilligt medföljde liksom kontaktuppgifter till 

forskningsteamet för eventuella frågor. I brevet fanns även en internetlänk för patienter som 

önskade besvara frågorna elektroniskt. En påminnelse skickades tre veckor senare till de som 

ännu inte svarat. Patienter som ej önskade delta kunde undvika påminnelse genom att sända 

tillbaka ett tomt formulär. Enkäter som returnerades med post registrerades manuellt i en 

databas som var särskilt framtagen för studien.  

3.4 Frågeformulär 

3.4.1 Validerade instrument 

Enkäten innehöll två instrument från EORTC; QLQ-C30 (version 3.0) (Aaronson et al., 1993) 

samt QLQ- INFO25 (Arraras et al., 2010). Dessa två instrument är avsedda för 

cancerpatienter, översatta och validerade till att använda för svenska förhållanden och har 

använts kliniskt samt inom forskning i över 30 år (Aaronson et al., 1993, Arraras et al., 2010). 

EORTC QLQ-C30 mäter patientrapporterad HRQoL. Instrumentet består av 30 frågor varav 

fem funktionsskalor (fysisk-, roll-, känslomässig, social och kognitiv funktion), tre symtom 

skalor (trötthet, illamående/ kräkning samt smärta) samt sex enskilda frågor (dyspné, 

sömnbesvär, aptitlöshet, förstoppning, diarre och finansiella svårigheter) och avslutningsvis 

en skala för global hälsostatus (livskvalitet).  Frågorna besvaras i 4 punkts Likertskala från 1 

(inte alls) till 4 (mycket) bortsett från två frågor avseende global hälsostatus som besvaras i 7 

punkts linjär analog skala från 1 (mycket dåligt) till 7 (utmärkt) (Aaronson et al., 1993).  

EORTC QLQ-INFO25 mäter patienternas erfarenhet av hur mycket information de fått om 

vård och behandling. Instrumentet består av fyra gruppskalor: information om sjukdomen (4 

frågor), medicinska undersökningar (3 frågor), behandling (6 frågor) och annan vårdservice (4 

frågor) samt åtta enskilda frågor: vårdformer, egenvård, skriftlig info, elektronisk info, önskat 

mer/ mindre info samt nytta av informationen. Fyra frågor besvaras i dikotom skala och 

övriga i 4 punkts Likertskala från 1(ingen) till 4 (mycket) (Arraras et al., 2010). 

3.4.2 Studiespecifikt frågeformulär 

Utöver instrumenten användes avsnitt från ett större frågeformulär som ett forskningsteam 

inom regionalt cancercentrum tagit fram baserat på samlad specialistkompetens och 

erfarenhet. Formuläret pilottestades på sex patienter med huvud- och halscancer genom att de 

fick besvara enkäten och därefter lämna synpunkter på frågornas relevans och begriplighet.  

Detta ledde till att några frågor förtydligades. I sin helhet bestod formuläret av 57 

studiespecifika frågor som rörde övergripande temana kommunikation, information, 

samordning och tillgänglighet, varav temat information & kommunikation (11 frågor), kssk (1 

fråga) och mvp (1 fråga) användes i denna delstudie. Frågorna besvarades genom att kryssa i 

svarsalternativ med positiv eller negativ innebörd.  

3.5 Dataanalys 

Databearbetning har utförts i samarbete med statistiker vid Regionalt Cancercentrum, 

Stockholm och presenteras på respektive datainsamling, diagnos 2014 (mätning 1) samt 

diagnos 2016 (mätning 2). Som stöd för analysprocessen användes Polit och Beck (2017).  

Patientkaraktäristika (ålder, kön, utbildningsnivå, diagnos, typ av behandling samt 

boendesituation) samt resultaten från det studiespecifika frågeformuläret redovisas deskriptivt 

i antal och procentuell fördelning. Svaren från EORTC QLQ-C30 samt QLQ-INFO25 

omvandlades med EORTCs scoring manual (Fayers & Bottomley, 2001) till poängskala 0 - 
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100 där högre värden representerar högre funktionell status och total hälsostatus liksom högre 

värden på QLQ-INFO25 innebär bättre informationsnivå. Tvärtom innebär högre värden på 

EORTC QLQ-C30 symtomskalan att patienterna har mer symtom och besvär från sin 

sjukdom och behandling. Medelvärde (m) och standardavvikelse (sd) användes för att 

beskriva data.  

Vid jämförande analyser sattes noll hypotesen till att det existerar ingen skillnad i 

inrapporterad data vid mätning 1 respektive mätning 2 och alternativ hypotes sattes till att det 

existerar en skillnad.  Statistiska analyser av skillnader mellan mätningarna utfördes med chi-

kvadrattest när kategorivariabler analyserades och t-test användes för analyser av 

kontinuerliga variabler. De statistiska analyserna gav p-värden som visade om skillnader var 

signifikanta. I några frågor kunde p-värdet inte beräknas pga för lite data.  Signifikansnivå 

sattes till 0.05 i studien. Analyserna utfördes med hjälp av det statistiska programspråket R. 

3.6 Etiska överväganden 

Studien är godkänd från Etikprövningsnämnden, Stockholm (Dnr 2016/5:4) och har 

genomförts enligt de fyra etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i Helsingforsdeklarationen (2018). 

Patienterna informerades skriftligt om studiens syfte, konfidentiell hantering och att 

deltagandet var frivilligt. Information om kontaktuppgifter för frågor fanns. Besvarad enkät 

uppfattades som informerat samtycke. Patienternas personuppgifter skyddades genom att 

insamlade svar avidentifierades, svarsformulären var kodade för påminnelsen.  

Studien genomfördes efter avslutad behandling vilket minskar risken att patienterna uppfattar 

att deras svar skulle påverka deras egen vård. Studien har genomförts för att tillföra viktig 

kunskap till Regionalt cancercentrums arbete med att utveckla cancervården utifrån patienters 

perspektiv. Insamlad data används till flera delstudier för att få maximal nytta och minimera 

patientgruppens utsatthet för nya undersökningar. Data används endast för forskningsändamål 

och förvaras vid Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland. Hanteringen följer 

personuppgiftslagen samt arkivlagen (Codex, 2018).  

Diagnosgrupperna som består av ofta sårbara patienter med komplexa behandlingar valdes då 

de ofta är underrepresenterade i forskningssammanhang. 

4. Resultat  

Från cancerregistret identifierades 90 patienter vid mätning 1 respektive 89 patienter vid 

mätning 2, som uppfyllde studiens kriterier och därmed tillfrågades om deltagande i studien.  

Externt bortfall, dvs patienter som inte besvarade enkäten, var 20 patienter vid mätning 1 och 

34 patienter vid mätning 2. Analys av bortfallet visade att de som inte besvarade enkäten var 

signifikant äldre (m 80år) jämfört med de som svarade (m 75år) (p = 0,0472) vid mätning 1. 

Vid mätning två visade bortfallsanalysen inga signifikanta skillnader i ålder, kön eller 

diagnos.  

Bland besvarade enkäter fanns ett betydande internt bortfall där patienterna hade hoppat över 

att svara på frågor. Det interna bortfallet varierade och antal som svarat anges vid 

redovisningen i tabellerna. Svarsfrekvensen för olika frågor, med hänsyn taget till både det 

externa och interna bortfallet, varierade mellan 28% och 78%.  
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4.1 Patientkaraktäristika 

Medelåldern var 75 år vid båda mätningarna (Tabell 1). Majoriteten av patienterna som 

svarade var pensionärer med utbildningsnivå lägre än högskola/ universitet. Patienter med 

huvud- och halscancer var högst representerade i studien vid båda mätningarna. Patienter med 

hematologisk cancer var lägst representerade varav ingen patient med denna diagnos ingick 

vid mätning 2.  Ingen patient hade haft kontakt med avancerad sjukvård i hemmet (palliativt 

team) vid första mätningen (mätning 1) jämfört med andra mätningen (mätning 2) där två 

patienter (4%) uppgav att de hade haft det. 

 

Tabell 1. Patientkaraktäristika 

  Mätning 1 Mätning 2 

 n (%) n (%) 

Kön     

Kvinna 34 (49) 28 (51) 

Man 36 (51) 27 (49) 

Missing 0 (0) 0 (0) 

   

Ålder    

<=50 0 (0) 2 (4) 

51-64 12 (17) 4 (7) 

65+ 58 (83) 49 (89) 

Missing 0 (0) 0 (0) 

Medelvärde 74.57 74.95 

    

Boendesituation   

ensam 18 (26) 12 (22) 

samboende  34 (48) 28 (51) 

Missing 18 (26) 15 (27) 

    

Arbetssituation    

pensionär 45 (64) 36 (65) 

arbetar 7 (10) 6 (11) 

annan* 1 (2) 0 (0) 

Missing 17 (24) 13 (24) 

    

Utbildning    

låg 40 (57) 35 (64) 

hög ** 11 (16) 4 (7) 

Missing 19 (27) 16 (29) 

    

Diagnos   

Hematologisk cancer 3 (4) 0 (0) 

Gynekologisk cancer 15 (21) 11 (20.0) 

Huvud- och halscancer 45 (64) 41 (75) 

Övre gastrointestinal cancer 7 (10) 3 (5) 

Missing 0 (0) 0 (0) 

    

Typ av behandling   

singelbehandling 37 (53) 30 (55) 

kombinationsbehandling  13 (19) 10 (18) 

Missing 20 (28) 15 (27) 

    

Haft kontakt med ASIH/ 

palliativa teamet 
  

Ja 0 (0) 2 (4) 

Nej 42 (60) 30 (56) 

Missing  28 (40) 23 (42) 

 * Sjukskriven, student eller föräldraledig  

 * * Universitet eller liknande 
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4.2 Patienter som erhållit kssk och fått mvp upprättad 

Antalet patienter som uppgav att de erhållit kssk ökade mellan mättillfällena, där 16 (33%) 

svarade ja vid mätning 1 jämfört med 19 (51%) vid mätning 2, men skillnaden var inte 

statistiskt signifikant (Tabell 2). Antalet patienter som fått mvp upprättad ökade från 5 

patienter (10%) (mätning 1) jämfört med 19 (49%) (mätning 2). Denna skillnad var 

signifikant (< 0,001). 

 

 

 

Tabell 2. Tillgång till kssk och mvp 

 

 Mätning 1 Mätning 2 p –värde* 

 n (%) n (%)  

Haft kssk?   

Ja 16 (33) 19 (51) 0.147 

Nej 32 (67) 18 (49)  

    

Fått mvp?   

Ja 5 (10) 19 (49) < 0,001 

Nej 45 (90) 20 (51)  

    

                                           *  analys med chikvadrat-test 
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4.3 Patienternas erfarenhet av kommunikation med sjukvården 

4.3.1  Studiespecifikt frågeformulär  

Utav patienter som svarade uppgav signifikant fler (n=28, 80 %) att de kände sig bekväma 

med att framföra synpunkter angående vård och behandling vid mätning 2 jämfört med 

mätning 1 då drygt hälften svarade ja på denna fråga (n=21, 54%) (p = 0,033) (Tabell 3). 

Frågan besvarades dock endast av 39 patienter (mätning 1) respektive 31 patienter (mätning 

2). Vid båda mätningarna uppgav drygt hälften av patienterna att de inte hade möjlighet att 

påverka beslut om sin vård och behandling. Samtidigt var det få patienter som uppgav att de 

hade önskat ett större inflytande. Vid vardera mätning fanns det en patient som uppgav sig ha 

fått information om palliativ vård eller avancerad sjukvård i hemmet. Omkring hälften av 

patienterna ansåg inte att övergångar mellan olika vårdgivare förklarats för dem och 36% 

kände inte till vem som hade huvudansvar för deras vård och behandling. Dessa resultat var 

oförändrade mellan mätningarna (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Studiespecifika frågor - patientrapporterad erfarenhet av kommunikation med vården  

 Mätning 1 Mätning 2  

 Ja 

n (%) 

Nej 

n (%) 

Ja 

n (%) 

Nej 

n (%) 

   p-

värde* 

 Fått information om möjlighet till;           

stöd från patientförening? 7 (16) 36 (84) 11 (31) 25 (69) 0.216 

second opinion? 1 (2) 43 (98) 4 (11) 31 (89) ** 

palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet? 1 (2) 41 (98) 1 (3) 29 (97) ** 

            

Hade du möjlighet att ställa frågor om det var något du inte  

förstod kring vård och behandling? 
32 (78) 9 (22) 30 (83) 6 (17)  0.767 

Vet du vem/ vilka som har huvudansvar för din vård? 29 (64) 16 (36) 21 (64) 12 (36) 1 

Har övergångar mellan olika vårdgivare blivit förklarade? 15 (56) 12 (44) 8 (50) 8 (50) 0.971 

Har du fått information om hur du kontaktar sjukvården kvällar och 

helger?  
12 (26) 34 (74) 14 (44) 18 (56) 0.167 

Upplever du att du hade möjlighet att påverka beslut 

som rörde din vård?  
15 (35) 28 (65) 16 (44) 20 (56) 0.525 

Tog personalen hänsyn till dina önskemål när din vård  

planerades, tex tider för undersökningar och behandlingar? 
30 (70) 13 (30) 25 (74) 9 (26) 0.913 

Hade du önskat större inflytande över beslut som rörde din  

vård och behandling? 
3 (7) 39 (93) 3 (9) 32 (91) ** 

Kände du dig bekväm med att framföra synpunkter angående 

din vård? 
21 (54) 18 (46) 28 (80) 7 (20) 0,033 

* Analys med chikvadrat-test         

** p- värde kunde inte beräknas 
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4.3.2 QLQ-INFO25  

De statistiska analyserna påvisade inga signifikanta förändringar mellan mätningarna vad 

gällde den information patienterna fått om vård och behandling (Tabell 3). Marginella 

skillnader (medelvärdesdifferens >10) fanns i frågorna andra vårdformer, egenvård samt 

nyttan av den skriftliga informationen där patienterna i mätning 2 skattade sin 

informationsnivå något högre men de rapporterade en något lägre informationsnivå avseende 

information om sjukdom och undersökningar. Antalet patienter som önskat mer information 

minskade mellan mätningarna, m 29 (mätning 1) jämfört med m 19 (mätning 2) och antalet 

patienter som var nöjda med erhållen information var i princip oförändrad. 

 

 

 

Tabell 4.  Patientrapporterad erfarenhet av information om vård och behandling 

 

                                                                               Mätning 1 Mätning 2  

 EORTC QLQ-INFO25    n m sd  n m sd   diff  [95 % CI] p-värde* 

INFO om sjukdomen? 42 57.41 29.14   35 54.60 23.15   2.81    [-9.07, 14.68] 0.639 

INFO om undersökningar? 41 55.69 34.17   32 53.82 29.34   1.87  [-12.97,  16.71] 0.802 

INFO om behandlingar? 41 48.54 27.93   33 48.89 28.28   -0.35  [-13.47,  12.77] 0.957 

INFO om vårdtjänster? 41 27.71 28.75   31 28.32 30.53   -0.61  [-14.77,  13.56] 0.932 

INFO om vårdformer? 37 17.12 26.78   29 27.59 34.58   -10.47  [-26.10,  5.16] 0.185 

INFO om egenvård? 40 35.83 36.51   31 46.24 35.15   -10.41  [-27.48,  6.68]   0.228 

INFO skriftligt? 42 42.86 50.09   31 58.06 50.16   -15.2    [-38.92,  8.50] 0.205 

INFO elektroniskt? 42 0 0   32 0 0       

Nöjd med erhållen INFO? 42 66.67 32.92   33 64.65 27.56   2.02  [-11.91, 15.95] 0.773 

Önskat mer INFO? 41 29.27 46.60   31 19.35 40.16   9.92  [-10.41, 30.24] 0.334 

Önskat mindre INFO? 39 5.13 22.35   32 0 0   5.13    [-2.12, 12.37] 0.16 

Har INFO varit till hjälp?          42 61.90 33.39   33 70.71 28.57   ´-8.81   [-23.08, 5.47] 0.223 

INFO totala poäng 32 39.31 14.67         25 37.20 16.01   2.11   [-6.17, 10.38] 0.612 

* Analys med t-test 
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4.4 Patienternas skattning av sin livskvalitet  

Utifrån livskvalitetsinstrumentet QLQ-C30 (Tabell 4) poängsatte patienterna sin sociala 

funktion signifikant högre vid mätning 2 jämfört med vid mätning 1 (p= 0,046). De skattade 

också sin totala hälsa och livskvalitet (total HRQoL) under veckan som gått signifikant högre 

vid mätning 2 jämfört med mätning 1 (p=0,036). Symtomskalan visade inga signifikanta 

förändringar. Patienterna rapporterade marginellt lägre besvär avseende fatigue, smärta, 

dyspné, sömnproblem och förstoppning medan besvär av illamående och kräkning ökade 

något vid mätning 2.  

 

 

 

Tabell 5. Patientrapporterad hälsorelaterad livskvalitet  

     Mätning 1 Mätning 2   

  EORTC QLQ-C30 n      m    sd n    m    sd diff [95 % CI] 
p-

värde* 

Total HRQoL 45 62.59 21.59 37 72.75 21.21 -10.16 [-19.60,  -0.71] 0.036 

Fysisk funktion  45 73.96 23.92 37 77.99 24.73 -4.03  [-14.80,  6.75] 0.459 

Funktion dagliga aktiviteter eller 

arbete 
45 71.85 30.94 36 76.85 29.62 -5.0    [-18.46,  8.46] 0.462 

Känslomässig funktion 45 81.30 19.07 37 84.46 17.14 -3.16  [-11.13,  4.80] 0.432 

Kognitiv funktion 45 83.70 17.22 37 86.49 19.18 -2.79  [-10.89,  5.32] 0.496 

Social funktion (familjeliv eller 

sociala aktiviteter) 
44 81.44 22.22 37 90.54 18.23 -9.1  [-18.05,  -0.15] 0.046 

Fatigue 45 34.81 25.69 37 26.43 25.03 8.38  [-2.80, 19.58] 0.140 

Illamående och kräkning 45 4.44 10.89 37 7.21 16.92 -2.77    [-9.21, 3.68] 0.394 

Smärta 45 22.96 26.66 37 17.57 22.20 5.39  [-5.34, 16.13] 0.320 

Dyspné 44 28.79 31.0 37 20.72 29.76 8.07  [-5.40, 21.54] 0.237 

Sömnsvårigheter 45 24.44 26.01 37 21.62 28.56 2.82  [-9.31, 14.96] 0.644 

Aptitlöshet 45 11.85 23.74 37 11.71 25.11 0.14 [-10.69, 10.97] 0.980 

Förstoppning 45 15.56 22.02 37 8.11 16.49 7.45  [-1.03, 15.92] 0.084 

Diarré 45 7.41 18.65 36 7.41 16.16 0    [-7.71, 7.71] 1 

Ekonomiska svårigheter 44 7.58 18.83 36 5.56 14.91 2.02  [-5.49,  9.53] 0.594 

* analys med t-test 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att andelen patienter som haft kssk ökade från 33% till 51% mellan 

mätningarna men skillnaden var inte statistiskt signifikant. Andel patienter som fick mvp 

upprättad ökade från 10% till 49% och den skillnaden var signifikant. Patienternas erfarenhet 

av erhållen information förändrades inte, men deras bekvämlighet att diskutera sin vård och 

behandling ökade signifikant. Patienter som diagnostiserades med cancer 2016 skattade sin 

sociala funktion liksom sin totala hälsa och livskvalitet (total HRQoL) signifikant högre. 

Analysen visade sammantaget ingen signifikant negativ förändring mellan mätningarna. 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Studien visade att fler patienter erhöll mvp vid den uppföljande mätningen, vilket innebär att 

förbättringsarbetet har gjort framsteg. Fler patienter fick också kssk även om skillnaden inte 

var signifikant. Trots positiv utveckling erhöll inte alla patienter de här resurserna, vilket 

innebär att cancerstrategins mål ej uppnåtts. Det beror i huvudsak på att implementeringen har 

haft utmaningar, vilka även återfinns i andra rapporter. I regionala uppföljningar av kssk-

funktionen i Stockholm-Gotland (Regionalt cancercentrum, 2013, Westman et al., 2017) 

beskrev kssk en tung arbetsbelastning där det uppstått en konflikt mellan att utföra kssk-

uppdraget och andra förväntade arbetsuppgifter. Larsson och Bjuresäter (2016) fann i sin 

studie från Uppsala - Örebroregionen att patientrapporterade erfarenheter hade stor variation 

och påverkades av kssks följsamhet till rollen. I SBU-rapporten (2017) beskrevs liknande 

problem utifrån att insatser för att öka patienters delaktighet initialt kan innebära en ökad 

tidsåtgång för sjuksköterskor exempelvis att genomföra patientsamtal, där avsaknad av tid och 

brist på resurs kan utgöra hinder. Det här är en angelägen fråga för cancervården då insatser 

som stödjer delaktighet har visat effekter såsom att patientens tilltro till egen förmåga i vård- 

och sjukdomssituationen ökar, egenvård och hälsorelaterat beteende förbättras och kunskap 

om behandling ökar. Detta medför i sin tur skillnader i flera hälsorelaterade fysiska 

utfallsmått, i psykisk hälsa och i livskvalitet. För patienten kan en ökad kunskap och förmåga 

till egenvård leda till ett minskat behov av vård och behandling. För sjukvården kan ett 

minskat vårdbehov hos patienten innebära att resursåtgången minskar vilket kan innebära 

samhällsekonomiska vinster (ibid). 

Att kssk och mvp inte införts fullt ut förklarar varför förbättringsarbetet inte gav större effekt i 

studien, särskilt då det gäller patienternas erfarenheter av information. Insatserna kan dock 

förväntas ge effekter på sikt. Forskning har visat att kssk förbättrar patienternas 

informationsnivå genom att identifiera och fylla i kunskapsluckor (Hwee Hoon Tan, Wilson 

och Mc Conigley, 2015). Utifrån studiens resultat kan kommunikationen ändå ha förbättrats 

mellan mätningarna eftersom patienterna uppgav signifikant högre bekvämlighet i att 

framföra synpunkter om vård och behandling. Resultatet är positivt då kommunikation med 

vården beskrivs som en förutsättning för patientdelaktighet (SBU, 2017).  Mayer et al., (2016) 

samt Wagner et al., (2018) visade ett samband där kssk-rollen och mvp är en nyckelfunktion i 

att förbättra tvåvägskommunikation vilket ökar förtroendet till vården och stärker patientens 

egna handlingsförmågor. Detta i sin tur bjuder in patienten till att vara mer delaktig i 

vårdsituationen (ibid.). Samtidigt visade studien att drygt hälften av patienterna inte upplevt 

sig haft möjlighet att påverka beslut om sin vård och behandling. Utifrån patientdelaktighet 

kan det uppfattas som negativt men ställt emot att få patienter önskade större inflytande 
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förändras bilden. Eldh (2018) förklarar detta med att patienters vilja att påverka beslut ser 

olika ut och behöver inte vara kopplat till upplevelsen av att vara delaktig i sin vård. 

Patientdelaktighet kräver därmed anpassning och utgångspunkten finns i dialogen med 

patienten. Samtidigt behövs verktyg för att inte missa viktiga frågor samt för att minska risken 

att patientens delaktighet görs beroende av den enskilde vårdgivaren (ibid.).  

Studien visade att få patienter hade erhållit information om palliativ vård eller haft kontakt 

med palliativt team/ avancerad vård i hemmet. Sett till att urvalet bestod av patientgrupper 

som ofta har svåra besvär och i större utsträckning borde haft behov av palliativ vård väcks 

frågor. Med tanke på att palliativ vård har olika beskrivningar kan det röra sig om 

begreppsförvirring. Många patienter och även vårdpersonal jämställer palliativ vård med vård 

i livets slutskede istället för att se det som en viktig resurs för stödjande vård längs med hela 

vägen vid obotlig sjukdom (WHO, 2018). Utifrån aspekten delaktighet kan resultatet innebära 

att patienternas förutsättningar att diskutera sin egen vård inom palliativ regim begränsas av 

bristande kunskap om vilken hjälp som finns att få (Eldh, 2018). Med tanke på att palliativ 

vård är en mänsklig rättighet och har en prioriterad betydelsegrad inom hälso- och sjukvård 

(SOU 1995:5) så belyser resultatet behov av att förbättra informationen för att stärka 

patientens ställning inom det här området. Resultatet ger också skäl att fundera på om 

patienterna hade tillgång till palliativ hemsjukvård i den utsträckning de hade önskat. 

 

I studien framkom att hälften av patienterna ansåg sig sakna information om övergångar 

mellan vårdgivare och 1/3 av patienterna kände inte till vem som ansvarade för deras vård. 

Fyndet överensstämmer med en studie av Hall, Holman, Threlfall, Sheiner, Phillips, Katriss 

och Forbes (2008) som fann att patienter i glesbygd i högre grad rapporterade problem med 

oklarhet, brister och otrygghet vid vårdövergångar. Detta förklarades med att längre avstånd 

till specialistvård innebär fler vårdövergångar och därmed ökar otydligheten. Frågorna är 

angelägna för gotlandspatienter då de reser till fastlandet för vård. Fyndet visar på behov av 

att stärka patienterna genom att öka förståelsen för vårdprocessen och deras egen beredskap 

(SBU, 2017), verktyg för detta skulle kunna byggas in i mvp.  Kssk har dessutom en mycket 

viktig uppgift vid vårdövergångar då det gäller koordination och kommunikation mellan 

vårdgivare vilket har stor betydelse för patienternas trygghet (Yatim, Cristofalo, Ferrua, 

Girault, Lacaze, Di Palma & Minvielle, 2017, Regionalt cancercentrum, 2018). 

Patienternas skattning av sin totala hälsa/ livskvalitet (HRQoL) ökade mellan mätningarna. 

Likaså skattade de sin sociala funktion, dvs i vilken grad sjukdom och behandling påverkade 

familjeliv och sociala aktiviteter, bättre. Resultatet är positivt och intressant även om det är 

svårt att veta vad skillnaden beror på. Michelson, Bolund, Nilsson och Brandberg (2000) 

visade att HRQoL mätt med EORTC QLQ-C30 påverkades av ålder, kön, boendesituation, 

arbetssituation, ekonomisk trygghet samt sjukdomens och behandlingens komplexitet. I den 

här studien fanns inga signifikanta skillnader i grupperna men patienterna var något äldre vid 

mätning 2 vilket kan ha påverkat resultatet (Michelson et al. 2000). Resultaten kan även ha 

påverkats av geografiska faktorer. Forskning av livskvalitet ur ett geografiskt perspektiv visar 

att frågan är komplex och påverkas bland annat av graden av glesbygd samt hur den nära 

tillgången till samhällsstöd och sociala nätverk ser ut (Depta, Jewczak & Skura- Madziala, 

2015, Pedro et. al, 2017). Dessa faktorer har inte kartlagts. Att kssk och mvp har en påverkan 

på livskvalitet saknar vetenskapligt stöd men flera studier har visat att resursen förbättrar 

upplevelser av cancervården och patientnöjdhet (Brennan et al., 2014, Wagner et al., 2014, 

Chi Tho & Ang, 2016). Sammanfattningsvis har sannolikt flera olika faktorer samverkat till 

att patientskattad livskvalitet förbättrades i den här studien. 
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5.3 Metoddiskussion 

För att tillvarata data som redan var insamlad valdes kvantitativ metod. Att mäta och 

presentera subjektiv data som patienters erfarenheter av stödjande vård är komplext och 

kvantitativ ansats begränsar troligtvis förståelsen för fenomenet. Enligt Polit & Beck (2016) 

kunde mixed methods varit ett alternativ för att ytterligare förklara resultatet.  

För att data skulle vara så representativt som möjligt gjordes ett konsekutivt urval genom ett 

kvalitetsregister som omfattar 99% av alla cancerfall (Barlow, Westergren, Holmberg & 

Talbäck, 2009), därifrån samtliga inom urvalsgruppen tillfrågades att delta i studien. 

Konsekutivt urval är enligt Polit och Beck (2017) ett bra sätt att samla in data över tid och  

risken för bias reduceras. Urvalet kan ändå vara skevt då bortfallsanalysen vid mätning 1 

visade att de äldsta patienterna inte besvarade enkäten.  

Två av de instrument som användes är validerade och väl beprövade för studiens urval 

bestående av cancerpatienter vilket tillhör studiens styrkor. Det studiespecifika 

frågeformuläret var framtaget för en övergripande studie vilket medförde att 

innehållsvalideten, dvs hur väl frågorna var anpassade till den här delstudien, påverkades 

vilket kan ha inverkat i resultatet. Det stora interna bortfallet tyder på att det studiespecifika 

frågeformuläret i sin helhet innehöll alltför mycket frågor (Polit & Beck, 2017). 

Bortfallet medförde svagheter i studien. Ett begränsat underlag försvårar statistisk analys och 

att förkasta en nollhypotes som är falsk, dvs det blir svårare att påvisa signifikanta skillnader 

(Polit & Beck, 2016). Ett större dataunderlag hade gjort resultatet starkare och därmed hade 

överförbarheten till alla cancerpatienter på Gotland varit högre. Trots att innehållet blir 

begränsat är det viktigt att försöka fånga upp patienters perspektiv i små populationer som kan 

annan kontext.  

Vid första mätningen uppgav några patienter att de hade kssk trots att resursen inte införts då. 

Det kan bero på att patienterna ändå upplevt god kontakt med en sjuksköterska. En sådan 

feluppfattning av frågan kan ha påverkat studiens resultat. Det kan också tänkas att några 

patienter kommit i kontakt med kssk i samband med fastlandsvård. 

5.4 Slutsats 

I denna uppföljning framkommer att förbättringsarbetet med stödjande insatser i cancervården 

på Gotland är på rätt väg men mer arbete behövs för att nå nationella cancerstrategins mål. 

Tillgång till kssk behöver öka och rollen behöver göras mer etablerad för att alla patienter 

med cancer ska erbjudas stöd på lika villkor såsom som uppdraget avser. 

Majoriteten av patienterna i den här studien var nöjda med sitt inflytande i vård och 

behandling och deras bekvämlighet i att kommunicera med vården ökade vilket innebär 

positiva förutsättningar för patientdelaktighet. Kssk´s metoder för kommunikation och 

information kring vård och behandling behöver emellertid vidareutvecklas för att stärka 

patientens ställning och beredskap. Fortsatta insatser behöver särskilt riktas mot att stödja 

patienterna vid vårdövergångar/ fastlandsvård samt att öka patienternas kännedom om 

palliativ vård. 

Sett till att antalet patienter som lever med cancer stadigt ökar är förbättringsarbetet viktigt 

även ur ett samhällsperspektiv. Stödjande vård och tidiga insatser bidrar till att minska besvär 

och följder från cancersjukdom och behandling. Patienter som är mer delaktiga i sin vård och 

har bättre kunskap om hur cancer påverkar deras liv blir också mer stärkta i egna förmågor 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Talb%C3%A4ck%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18767000
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och det gör dem mer förberedda för framtiden. En bättre hälsa och livskvalitet hos enskilda 

cancerpatienter kan sannolikt skjuta upp och minska deras beroende av vård och omsorg 

vilket i sin tur skulle kunna påverka samhällets kostnader.  

5.5 Kliniska implikationer  

Sammanfattningsvis kan föreliggande studie betraktas som ett viktigt bidrag i hur stödjande 

cancervård kan utvecklas ytterligare på Gotland. Studien ger kunskap om hur kssk-rollen 

fortsatt behöver utformas till att erbjuda insatser där behoven är störst i cancerprocessen.  

Genom att vidareutveckla metoder för kommunikation och enkla verktyg inom ramen för mvp 

kan patienten stödjas till att vara mer delaktig.  

5.6 Implikationer för fortsatt forskning 

Det finns behov av mer forskning gällande patienternas upplevelser i samband med 

vårdövergångar och fastlandsvård för att förstå hur information, stöd och samordning kan 

förbättras. 

Vidare behövs mer forskning som belyser patienters uppfattning av stödjande vård i relation 

till kontaktsjuksköterskors uppfattning av sin roll och dess utmaningar. Med utgångspunkt i 

en sådan typ av studie kan man på ett mer djupgående sätt identifiera innebörden av 

sjuksköterskeledd cancervård och bidra till kssk-rollens framtida utformning.  
 

Med tanke på att kssk-uppdraget innefattar stöd till närstående vore det intressant att 

undersöka närståendes erfarenheter av stödjande cancervård. 
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