
 

 

Patientrapporterade 
Erfarenhetsmått i 
Uppföljningen av 
Standardiserade 
Vårdförlopp 
 
Resultat, erfarenheter och lärdomar 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten från mätningen har sammanställts och bearbetats av Lisa 
Åkesson, statistiker och Helena Tufvesson Stiller, projektledare vid RCC 
Sydöst.  



 

Patientrapporterade Erfarenhetsmått i Uppföljningen av Standardiserade Vårdförlopp 
Rapporten utgiven av: Regionalt cancercentrum sydöst 
 
 
 

Versionshantering 

Datum Beskrivning av förändring 

2019-08-29 Ursprungsversion 

  
 



 

 

Innehållsförteckning 

Kapitel 1 
Bakgrund ................................................................................................................................. 5 

Uppdrag och organisation ........................................................................................................ 5 
Enkäten .................................................................................................................................... 5 
Utskicken .................................................................................................................................. 5 
Urval……….. ............................................................................................................................ 6 
Resultatåterföring ..................................................................................................................... 7 

Kapitel 2 
Resultat ................................................................................................................................... 8 

Bakgrundsinformation .............................................................................................................. 8 
Om patienten .......................................................................................................................... 11 
Helhetsintryck ......................................................................................................................... 16 
Emotionellt stöd ...................................................................................................................... 18 
Delaktighet och involvering .................................................................................................... 19 
Respekt och bemötande ........................................................................................................ 21 
Kontinuitet och koordinering ................................................................................................... 22 
Information och kunskap ........................................................................................................ 24 
Tillgänglighet .......................................................................................................................... 27 

Kapitel 3 
Avslutande kommentarer .................................................................................................... 30 

Fynd i korthet .......................................................................................................................... 30 
Framgångsfaktorer ................................................................................................................. 30 
Utmaningar ............................................................................................................................. 31 
Slutsatser ............................................................................................................................... 31 

Bilaga 1 
Enkät ...................................................................................................................................... 33 

Bilaga 2 
Inbjudningsbrev ................................................................................................................... 34 

 

  



REGIONALA CANCERCENTRUM  

5 
 

KAPITEL 1 

Bakgrund 

Uppdrag och organisation 
När satsningen på kortare väntetider i cancervården startade beslutade Socialdepartementet att 
även patienternas erfarenheter av att utredas inom standardiserade vårdförlopp (SVF) skulle 
utvärderas. Uppdraget som beskrivs i regeringsbeslutet ”Medel för att stödja utvecklingsarbetet 
inom cancervården” från september 2014 lyder ”att ta fram och identifiera ett begränsat antal 
mått som kan användas för att mäta patienternas tillfredsställelse och nöjdhet med cancervårdens 
tillgänglighet.” Utöver detta ”ska ett förslag tas fram till hur dessa mått ska användas i 
uppföljningen av regeringens cancersatsning nationellt och regionalt.” RCC påbörjade därför ett 
arbete med att skapa en enkät för detta syfte. Projektet leddes från SKL tillsammans med en 
arbetsgrupp från RCC. Senare tillkom ansvariga för Nationell Patientenkät (NPE), ansvariga hos 
enkätleverantören IC Quality och senare CMA Research samt statistiker vid RCC. Patient- och 
närståenderåd har använts som referensgrupp.  Arbetet med projektet leds idag från RCC Sydöst 
i samarbete med ledningen för NPE.    

Enkäten 
Patientrapporterade erfarenhetsmått (PREM), eller som det heter på engelska ”Patient Reported 
Experience Measures”, kan användas för att mäta patientens erfarenheter på ett strukturerat sätt, 
ofta med hjälp av enkäter. Den danska motsvarigheten till SVF, pakkeforløb, har följts upp i tre 
olika undersökningar 2011, 2014 och 2017 som fokuserat på olika delar av utredning och 
behandling. Dessa danska undersökningar har utgjort en del av grunden för framtagande av den 
enkät som används i Sverige. Enkäten består i sin senaste version av 34 frågor som vidare delas in 
i dimensionerna helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, kontinuitet och 
koordinering, respekt och bemötande, information och kunskap, tillgänglighet samt om 
patienten. Den arbetades fram under 2015, togs i bruk i en första version 2016 och i en andra 
version 2017. Enkäten i sin helhet finns i bilaga 1.  

 

Utskicken 
Enkäten skickas ut i samarbete med NPE och utskicken koordineras av deras leverantör. En 
inbjudan att besvara enkäten skickas till patienten 8-10 veckor efter att SVF avslutats. Den 
innehåller ett informationsbrev, webblänk samt QR-kod för att besvara enkäten. Inbjudan finns 
som bilaga 2. För de patienter som önskar besvara en pappersenkät skickas en sådan ut ca 3 
veckor efter det första utskicket tillsammans med en påminnelse. Mätningen är longitudinell i sin 
utformning och utskick görs varje månad. På grund av ett oväntat leverantörsbyte 2017 blev 
utskicket av enkäterna i juli-oktober samma år dock fördröjda.  
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Tabell 1. Antal utskickade enkäter 

År Antal enkäter 

2016 18 063 

2017 36 473 

2018 55 716 

Urval 
Utskicken har gjorts till patienter i alla aktuella vårdförlopp. Under 2016 var det således de fem 
första vårdförloppen och under 2017, 2018 och 2019 har sedan fler förlopp inkluderats (tabell 2).  

Tabell 2. Inkluderade vårdförlopp 

Vårdförlopp 2016 2017 2018 2019 (Q1-2) 2019 (Q3-4) 

Akut lymfatisk leukemi   x  x  x  

Akut myeloisk leukemi x x x  x  x  

Allvarliga ospecifika symtom  x x  x  x  

Analcancer   x  x  x  

Bröstcancer  x x x x 

Buksarkom     x 

Bukspottkörtelcancer  x x x x 

Gallblåsecancer  x x x x 

Hjärntumörer  x x x x 

Hudmelanom  x x x x 

Huvud- och halscancer x x x x x 

Levercancer  x x x x 

Livmoderhalscancer   x  x  x  

Livmoderkroppscancer   x x x 

Lungcancer  x x x x 

Maligna lymfom och KLL  x x x x 

Matstrups- och magsäckscancer x x x x x 

Myelom  x x x x 

Neuroendokrina buktumörer     x 

Njurcancer   x x x 

Okänd primärtumör (CUP)  x x x x 

Peniscancer   x x x 

Prostatacancer x x x x x 
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Skelett- och mjukdelssarkom   x x x 

Sköldkörtelcancer   x x x 

Testikelcancer   x x x 

Tjock- och ändtarmscancer   x x x 

Urinblåse- och urinvägscancer x x x x x 

Vulvacancer     x 

Äggstockscancer   x x x 
 

Under 2019 inkluderas samtliga patienter som utretts enligt SVF i urvalet. För att inkluderas ska 
SVF ha startats med en KVÅ-kod för välgrundad misstanke samt avslutats minst 8 veckor före 
utskick. Enkäten skickas bara till personer som är 18 år eller äldre och som inte har skyddad 
identitet. Patienter kan bara få enkäten en gång och patienter som avlidit exkluderas. För att 
kunna delta behövs även ett komplett personnummer samt känd adress. I de fall kraven för 
välgrundad misstanke inte är uppfyllda, om vårdförloppet avslutats pga. annan cancer eller om 
patienten själv väljer att avsluta SVF så exkluderas patienten från mätningen.  

Eftersom antalet patienter varierar kraftigt mellan förloppen och för att få en hanterbar mängd 
enkäter att skicka ut görs ett slumpmässigt urval om 50 patienter i de fall antalet patienter inom 
ett specifikt vårdförlopp överstiger 50 i en region på en månad. Undantaget är män med 
bröstcancer där ett totalurval görs. I praktiken innebär detta att urval bara görs i de stora 
vårdförloppen i de stora regionerna.  

Resultatåterföring 
Svaren från undersökningen finns publikt i en sammanfattad form på cancercentrum.se och i sin 
helhet på patientenkat.se. På patientenkat.se finns även en möjlighet för nyckelpersoner i 
verksamheten att logga in och ta del av ytterligare detaljer samt i vissa fall öppna svar. Resultaten 
laddas upp kvartalsvis efter intern kvalitetskontroll. Då enkäten omarbetades inför 2017 bör 
resultat från 2016 inte jämföras direkt med senare resultat, då frågorna samt 
dimensionsindelningen bitvis skiljer sig åt. För 2016 redovisas kvartal 2-4, då mätningen 
påbörjades på våren. För 2017 redovisas kvartal 1,3 och 4. Data för kvartal 2 gick förlorad pga. 
det tidigare nämnda leverantörsbytet. För 2018 redovisas helår.  
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KAPITEL 2 

Resultat 

I det här kapitlet presenteras de viktigaste resultaten från undersökningen. Den data som 
presenteras representerar endast en liten del av alla möjliga kombinationer av variabler som är 
möjliga i analysverktyget. För att undersöka andra kombinationer än de som visas i rapporten 
finns resultaten in sin helhet på SKLs webbsida, patientenkat.se. Rapporten omfattar de fasta 
svaren då de öppna svaren framför allt är viktiga för återkoppling till de regioner och vårdenheter 
de har sitt ursprung i.  
Vid tolkning av diagrammen bör läsaren ha i åtanke att det finns grundläggande skillnader mellan 
olika vårdförlopp samt att svaren från de patienter som fått en cancerdiagnos på vissa punkter 
bör skilja sig från de patienter som inte fått en diagnos.  
Enkätens frågor är indelade i dimensioner, som i de flesta fall är ett sammanfattande mått av flera 
frågor, med undantag för två dimensioner som endast består av en fråga vardera. För att på 
tydligast möjliga sätt belysa resultaten från mätningen används i diagrammen omväxlande 
svarsfördelning i procent, dimensionspoäng och andel positiva svar. Dimensionspoäng är en typ 
av medelvärde för dimensionen relaterat till antalet frågor i dimensionen. Andel positiva svar 
består av de svar som avgetts för alternativ 4 och 5 på en 5-gradig svarsskala med neutralt 
mittenalternativ.  

Enkäten har sett likadan ut sedan januari 2017 och därför kan svaren från 2017 jämföras med 
2018. Vid jämförelse hittas inga skillnader i resultat och i denna rapport slås därför resultat från 
de två åren ihop. 

Bakgrundsinformation  
Svarsfrekvensen för enkäten redovisas i tabell 3. Skillnaden mellan åren är marginell och 
svarsfrekvensen är totalt sett nära 57 %. Det finns ingen anledning att tro att bortfallet är helt 
slumpmässigt, men det är heller inte troligt att det finns en tydlig struktur i vilka som väljer att 
inte svara på enkäten. 

Tabell 3. Svarsfrekvens 

År Svarsfrekvens 

2016 55,2 % (9 976 / 18 063) 

2017 56,8 % (20 717 / 36 473) 

2018 56,9 % (31 715 / 55 716) 

 

I tabell 4 har bakgrundsinformation om respondenterna för mätningsår 2017 och 2018 samlats. 
Fördelningarna skiljer sig inte mellan åren och därför kan det antas korrekt att slå samman data 
för de olika mätningsåren.  
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Enkäten har besvarats av respondenter från alla sex sjukvårdsregioner. Majoriteten av de som 
svarar på enkäten är över 64 år och könsfördelningen är jämn. Något större andel är utan 
cancerdiagnos jämfört med gruppen som fått en cancerdiagnos. De allra flesta lever i ett hushåll 
med 2-3 personer och utbildningsnivån hos respondenterna är spridd. Ungefär hälften av 
respondenterna svarar på enkäten online och resterande svarar genom att skicka in en 
pappersenkät. 
 

Tabell 4. Bakgrundsinformation 
 

2017 2018 
Regionalt cancercentrum 

Norr 2595 (13 %) 3816 (12 %) 

Uppsala-Örebro 5727 (28 %) 9044 (29 %) 

Stockholm/Gotland 2384 (12 %) 3651 (12 %) 

Sydöst 2864 (14 %) 4830 (15 %) 

Väst 2418 (12 %) 3359 (11 %) 

Syd 4729 (23 %) 7015 (22 %) 

Ålder 

18-64 7164 (35 %) 10870 (34 %) 

>64 13553 (65 %) 20845 (66 %) 

Kön 

Kvinna 10231 (49 %) 15574 (49 %) 

Man 10486 (51 %) 16141 (51 %) 

Cancerdiagnos 

Med cancerdiagnos 9127 (44 %) 12951 (41 %) 

Utan cancerdiagnos 11590 (56 %) 18764 (59 %) 

Antal personer i hushållet 

1 person 5201 (25 %) 8063 (25 %) 

2-3 personer 13816 (67 %) 21050 (66 %) 

4 personer eller fler 1467 (7 %) 2223 (7 %) 

Saknas 233 (1 %) 379 (1 %) 

Utbildningsnivå 

Grundskola, folkskola eller motsvarande 6263 (30 %) 9259 (29 %) 

Gymnasium, realskola eller motsvarande 6403 (31 %) 9875 (31 %) 

Eftergymnasial utbildning, universitet eller högskola 7452 (36 %) 11594 (37 %) 

Ingen avslutad utbildning 191 (1 %) 262 (1 %) 

Saknas 408 (2 %) 725 (2 %) 
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Svarssätt på enkäten 

Online 8500 (41 %) 16680 (53 %) 

Postalt 12217 (59 %) 15035 (47 %) 

Totalt antal 20717 31715 

 

Det finns några genomgående trender i resultatet. Dessa kan vara bra att ha i åtanke vid 
jämförelser mellan grupper där populationerna skiljer sig åt.  

Generellt är yngre respondenter mindre nöjda än äldre respondenter vilket visas i figur 1. När det 
gäller utbildningsnivå är de med lägre utbildningsnivå mer nöjda än de med mer utbildning. De 
som helt saknar utbildning ligger i mitten. Undantaget är dimensionen ”information och 
kunskap” där högutbildade ger högst betyg och respondenter utan utbildning ger lägst. Mellan 
kvinnor och män finns inga skillnader. Vid en jämförelse mellan de respondenter som fått en 
cancerdiagnos och de som inte fått det kan en tydlig skillnad ses i figur 2, där patienter med en 
cancerdiagnos ger ett högre betyg i samtliga dimensioner utom tillgänglighet där grupperna är lika 
nöjda.  

 

Tillgänglighet

Information och kunskap

Kontinuitet och koodinering

Respekt och bemötande

Delaktighet och involvering

Emotionellt stöd

Helhetsintryck

0 20 40 60 80 100

18-34 35-64 65+

Dimensionspoäng per åldersgrupp

 
Figur 1 Dimensionspoäng fördelat över de olika dimensionerna uppdelat på ålderskategorierna 18-34 (n=989), 35-64 
(n=17045), 65+ (n=34398). 
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Figur 2 Dimensionspoäng fördelat över de olika dimensionerna uppdelat på respondenter med cancerdiagnos 
(n=22078) och utan cancerdiagnos (n=30354). 

Om patienten 
Figur 3 redovisar hur respondenterna uppskattat den totala utredningstiden. Många upplever att 
det tagit mellan 3 veckor och 2 månader. I SKLs väntetidsdatabas, Signe, anges att patienter som 
utretts under 2018 avslutar det standardiserade vårdförloppet (SVF) med medelvärde 46 dagar 
och median 36 dagar. Den upplevda tiden verkar därför stämma bra överens med vårdens 
rapporterade tider. 
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Figur 3 Svarsfördelning för respondenternas uppskattade totala utredningstid 

Respondenterna som svarat på enkäten bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som ganska bra 
(figur 4). 
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Figur 4 Svarsfördelning på frågan om hur respondenterna bedömer sitt allmänna hälsotillstånd  
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Figur 5 Svarsfördelning på frågan om respondenten erbjudits en fast vårdkontakt, uppdelat på med eller utan 
cancerdiagnos 

I figur 5 framgår det att svarsfördelningen skiljer sig markant mellan de med cancerdiagnos och 
de utan när det gäller frågan om fast vårdkontakt. 70 procent av de som fått en cancerdiagnos har 
erbjudits en fast vårdkontakt i form av en kontaktsjuksköterska, 13 procent uppger att de inte 
erbjudits någon fast vårdkontakt alls. I gruppen utan cancerdiagnos är det 34 procent som inte 
erbjudits fast vårdkontakt och 23 procent anger att frågan inte är aktuell. Värt att notera är att det 
går att ange mer än ett svarsalternativ på frågan vilket gör att totalsumman blir mer än 100 
procent. Det är således möjligt att svara att man har fler än en fast vårdkontakt, t.ex. både en 
läkare och en kontaktsjuksköterska. 
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Figur 6 Svarsfördelning på frågan om vilken som var respondentens första kontakt med vården som ledde till vidare 
utredning i respektive vårdförlopp 

Vilken som var den första kontakten med vården som ledde till vidare utredning skiljer sig mellan 
de olika vårdförloppen, vilket går att se i figur 6. Men omkring hälften av respondenterna uppger 
att den första kontakten varit hälso- eller vårdcentralen.  
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Figur 7 Svarsfördelning på frågan om vilket som var skälet till respondentens första kontakt med vården i respektive 
vårdförlopp. 

Skälet till den första kontakten med vården skiljer sig också mellan vårdförloppen men vanligast 
är nytillkomna symtom (figur 7). Inom bröst- och livmoderhalscancer har flertalet valt alternativ 
för screening. För nära 40 % av de respondenter som utretts enligt SVF för prostatacancer var 
skälet ”Annan hälsokontroll”. 
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Figur 8 Svarsfördelning på frågorna om hur respondenten fick beskedet om utredningens resultat och hur 
respondenten helst hade velat få beskedet. 

Figur 8 visar resultatet för två frågor i samma bild. Överst visas hur respondenterna fick beskedet 
om utredningen och under finns resultat för hur de helst velat få beskedet. Svarsfördelningen är 
jämn men kan inte jämföras rakt av eftersom ett flertal har valt alternativet ”ej aktuellt”. Det kan 
dock kommenteras att färre vill ha besked via brev och telefon än vad som får det idag. De flesta 
vill ha sitt besked vid ett personligt möte.  
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Figur 9 Svarsfördelning på frågan om respondenten hade sjukdomssymtom innan hon eller han kontaktade/besökte 
vården. 

65 % uppger att de hade sjukdomssymtom innan vården kontaktades (figur 9). De andra kan t.ex. 
ha startat ett SVF efter en hälsokontroll eller screening. Detta understryker ytterligare vikten av 
just hälsokontroller och screeningverksamhet.  

Helhetsintryck 
Dimensionen ”Helhetsintryck” är en av två dimensioner som endast består av en fråga. Frågan 
som avser att mäta respondentens helhetsintryck är:  

27. Anser du att ditt aktuella behov av vård har blivit tillgodosett? 



REGIONALA CANCERCENTRUM  

17 
 

I figur 10 redovisas resultat för hur respondenternas helhetsintryck av att utredas enligt SVF ser 
ut uppdelat på landets 21 regioner.  
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Figur 10 Dimensionspoäng för dimensionen ”Helhetsintryck” i respektive region. 

SVF syftar bland annat till att cancerutredningen ska vara så jämlik som möjligt i landet. 
Resultatet i figur 10 visar att helhetsintrycket generellt kan anses vara gott i riket och det finns 
små variationer mellan regionerna.  
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Figur 11 Dimensionspoäng för dimensionen ”Helhetsintryck” i respektive vårdförlopp 

Även sorterat på vårdförlopp är helhetsintrycket generellt gott vilket visas i figur 11. Det finns 
dock skillnader mellan vårdförloppen som kan vara värda att uppmärksamma.  

Emotionellt stöd 
Dimensionen ”emotionellt stöd” består av följande två frågor: 

18. Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från vårdpersonalen? 

20. Gavs din familj eller närstående möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från vårdpersonalen? 

Resultatet för dimensionen emotionellt stöd skiljer sig mellan de respondenter som fått en 
cancerdiagnos och de som inte fått en (figur 12).  
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Figur 12 Dimensionspoäng för dimensionen "Emotionellt stöd" uppdelat på med eller utan cancerdiagnos 

Frågorna i dimensionen är ställda på det vis att man uppger om man vid behov hade möjlighet till 
att få känslomässigt stöd. Skillnaden mellan grupperna kan därför inte förklaras av att de utan 
cancerdiagnos har ett lägre behov av känslomässigt stöd, eftersom gruppen som svarat ej aktuellt 
inte räknas in i resultatet. 

Delaktighet och involvering 
Dimensionen ”delaktighet och involvering” består av följande fyra frågor: 

16. När du skulle få besked om utredningens resultat, hade du då blivit uppmanad att ta med dig någon 
närstående eller ha någon hos dig? 

21. Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? 

22. Var du delaktig i beslut beträffande din vård/behandling i den utsträckning som du önskade? 

23. Om utredningen visat att du har en sjukdom, har då du och din behandlare upprättat en skriftlig 
individuell vårdplan för din fortsatta vård? 

Även i denna dimension finns skillnader i resultat mellan gruppen med cancerdiagnos och de 
utan cancerdiagnos (figur 13). Men i detta fall skulle de eventuellt kunna motiveras med att fråga 
16 och 23 inte är relevanta i samma utsträckning för de utan cancerdiagnos.  
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Figur 13 Dimensionspoäng för dimensionen "Delaktighet och involvering" uppdelat på med eller utan 
cancerdiagnos. 

En fråga där det är önskvärt med höga svarspoäng, oavsett om respondenten fått en 
cancerdiagnos eller ej, är den gällande delaktigheten i relation till vad som önskats. Resultatet för 
denna fråga finns i figur 14 och där kan man se att de utan cancerdiagnos har ett sämre resultat. 
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Figur 14 Andel positiva svar (4 eller 5 på en skala från 1 till 5) på frågan om respondenten varit delaktig i den 
utsträckning som hon eller han önskade. 
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Figur 15 Svarsfördelning för respondenter med cancerdiagnos, på frågan om hon eller han blivit uppmanad att ta 
med någon närstående eller ha någon hos sig vid beskedet om utredningens resultat 

Ovan, i figur 15, redovisas resultat endast för respondenter med cancerdiagnos. 54 % av dessa 
har inför besked om utredningens resultat blivit uppmanade att ta med sig någon närstående eller 
ha någon hos sig.  

 
Figur 16 Svarsfördelning för respondenter med cancerdiagnos, på frågan om han eller hon tillsammans med sin 
behandlare upprättat en skriftlig individuell vårdplan för den fortsatta vården. 

Även figur 16 visar resultat för gruppen med cancerdiagnos. På frågan gällande om man 
tillsammans med sin behandlare har upprättat en skriftlig individuell vårdplan har 27 % svarat 
”nej, inte alls”. 

Respekt och bemötande 
Dimensionen ”respekt och bemötande” består av följande två frågor: 
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24. Hur upplevde du vårdpersonalens bemötande under utredningen? 

25. Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? 

Resultatet för dimensionen respekt och bemötande är gott och en stor andel ger ett positivt svar 
på frågorna ovan, vilket visas i figur 17. Det är även den dimension som genomgående får högst 
poäng.  
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Figur 17 Dimensionspoäng för dimensionen "Respekt och bemötande" uppdelat per år 

Kontinuitet och koordinering 
Dimensionen ”kontinuitet och koordinering” är den andra dimensionen som endast består av en 
fråga. Frågan som mäter dimensionen är:  

26. Anser du att personalen samordnat dina kontakter med vården i den utsträckning som du behöver? 
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Figur 18 Dimensionspoäng för dimensionen ”Kontinuitet och koordinering” i respektive region. 

Generellt kan resultatet för dimensionen ”Kontinuitet och koordinering” anses vara gott i riket 
och det finns små variationer mellan regionerna (figur 18). 
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Figur 19 Dimensionspoäng för dimensionen ”Kontinuitet och koordinering” i respektive vårdförlopp. 

Variationerna är större när resultatet delas upp per vårdförlopp (dimensionspoäng mellan 74 och 
90). Det är mindre vårdförlopp som sticker ut med lägst och högst resultat, en jämförelse blir 
därför osäker men kan ge en fingervisning om läget.  

Information och kunskap 
Dimensionen ”information och kunskap” består av följande fyra frågor: 

11. Har du fått information om att du har utretts för symtom som möjligen kan bero på cancer? 

12. Upplever du att du har fått tillräcklig information under utredningen av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? 

14. Hur upplevde du sättet på vilket du fick besked om utredningens resultat? 

17. Förklarade vårdpersonalen utredningens resultat på ett sätt som du förstod? 
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Figur 20 Dimensionspoäng för dimensionen ”Information och kunskap” uppdelat på med eller utan cancerdiagnos 

Respondenter med cancerdiagnos har högre dimensionspoäng inom ”information och kunskap” 
än de utan cancerdiagnos (figur 20). Detta kan till viss del förklaras av skillnaderna i resultat på 
frågan ”Har du fått information om att du har utretts för symtom som möjligen kan bero på 
cancer?”, vilket redovisas i kommande två figurer. 

 



REGIONALA CANCERCENTRUM  
 

26 
 

 
Figur 21 Andel positiva svar för respondenter med cancerdiagnos, på frågan om respondenten fått information om 
att hon eller han utretts för symtom som kan bero på cancer.  

Respondenter med cancerdiagnos vet i hög utsträckning om att de utretts för symtom som kan 
bero på cancer. Detta gäller för alla vårdförlopp. 
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Figur 22 Andel positiva svar för respondenter utan cancerdiagnos, på frågan om respondenten fått information om 
att hon eller han utretts för symtom som kan bero på cancer. 

När det gäller respondenter utan cancer varierar resultatet mellan vårdförloppen. De förlopp som 
sticker ut med lägst andel positiva svar på frågan är analcancer (65 %), hjärntumörer (70 %), 
peniscancer (64 %), tjock- och ändtarmscancer (68 %) samt urinblåse- och urinvägscancer (68 
%). De respondenter som utretts inom förloppen CUP (90 %), maligna lymfom och KLL (88 %), 
skelett- och mjukdelssarkom (88 %) samt äggstockscancer (88 %) har i hög utsträckning fått 
information om att de utretts för symtom som kan bero på cancer.  

Tillgänglighet 
Dimensionen ”tillgänglighet” består av följande fem frågor: 

6a. Hur upplevde du tiden från det att du hade din första kontakt med vården till det att du fick besöka 
specialiserad sjukhusvård? 

7a. Hur upplevde du tiden från det att du fick besöka specialiserad sjukhusvård till det att du fick besked om 
utredningens resultat? 
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8a. Om du fått ett besked om utredningens resultat, hur upplevde du tiden från det att du fick besked om 
utredningens resultat till det att behandlingen påbörjades? 

9a. Hur upplevde du den totala tiden för utredningen? 

19. Om din familj eller närstående hade behov av att prata med någon ur vårdpersonalen, hade de då möjlighet 
att göra det? 

I figur 23 visas dimensionspoäng för dimensionen ”tillgänglighet” uppdelat per vårdförlopp. 
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Figur 23 Dimensionspoäng för dimensionen ”Tillgänglighet” i respektive vårdförlopp. 

Det finns vissa variationer mellan vårdförloppen där bukspottkörtelcancer, gallblåsecancer, 
levercancer och sköldkörtelcancer har lägst poäng. Akut leukemi, bröstcancer och testikelcancer 
är vårdförlopp med höga dimensionspoäng. 
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Figur 24 Svarsfördelning på frågan om respondentens familj och närstående hade möjlighet att prata med någon ur 
vårdpersonalen vid behov. 

Vid en jämförelse mellan gruppen med cancerdiagnos och de utan visar det sig att det finns 
skillnader i resultatet för frågan gällande om familj och närstående vid behov hade möjlighet att 
prata med någon ur vårdpersonalen. Båda grupperna svarar lågt på svarsskalan men de med 
cancerdiagnos verkar i något högre grad uppleva att deras närstående kunde prata med 
personalen vid behov. 
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KAPITEL 3 

Avslutande kommentarer 

Fynd i korthet 
Här visas ett axplock av de viktigaste resultaten i punktform. 

 Resultaten är stabila över tid. 
 Äldre patienter är mer nöjda än yngre (fig1). 
 Resultatet skiljer sig mellan de patienter som fått en cancerdiagnos och de som inte fått 

det där de med cancerdiagnos är mer nöjda (fig 2).  
 Primärvården har en betydande roll då majoriteten av patienterna kommer in i SVF 

därifrån (fig 6). 
 För de cancerformer som omfattas av screeningprogram kommer många, men långt ifrån 

alla, patienter in den vägen (fig 7). 
 Det är fler patienter som önskar få beskedet vid ett personligt möte än vad som får det 

idag (fig 8). 
 Av de patienter som genomgår SVF uppger ca 1/3 att de inte hade några symtom innan 

de besökte vården (fig 9). 
 71% av respondenterna med cancerdiagnos uppger att man tillsammans med vårdgivaren 

gjort upp en vårdplan för hela eller delar av utredningen (fig 16). 
 Dimensionen kontinuitet och koordinering visar på små skillnader mellan regioner men 

något större variationer mellan vårdförlopp (fig 18-19). 
 Vetskapen om huruvida man utreds för symtom som möjligen kan bero på cancer 

varierar stort mellan gruppen med cancerdiagnos och gruppen utan (fig 21-22). 
 Stödet till närstående kan förbättras då merparten av respondenterna uppger att deras 

närstående inte kunnat prata med vårdpersonalen vid behov (fig 24). 
  

Framgångsfaktorer 
Att ha genomfört mätningen i samarbete med Nationell Patientenkät (NPE) på SKL har varit 
avgörande. En nationellt gemensam plattform för den här typen av mätningar kommer att bli en 
nyckelfaktor för mätningar framöver. Både för att kunna göra mätningar kostnadseffektivt, men 
även för att kunna återföra data effektivt till både vårdgivare och patienter. Det ökar 
trovärdigheten i mätningen vilket är viktigt i ett samhälle där enkäter dyker upp dagligen. En 
nationellt gemensam plattform ger även en möjlighet att synkronisera mätningar så att flera 
beställare kan dra nytta av samma information istället för att göra parallella mätningar som 
resulterar i överlappande information. Detta skulle medföra att antalet enkäter som skickas till 
respondenten minskar utan att beställarna går miste om data.  Framöver skulle vi behöva arbeta 
mer på det här sättet.  
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Stimulansmedlen till landstingen och regionerna har varit viktiga för att få ett rikstäckande 
material. Tack vare detta kan vi nu dra säkrare slutsatser än om användandet av enkäten inte varit 
kopplat till ekonomisk ersättning utan varit frivilligt.  

Utmaningar 
Tidplanen i projektet har sedan starten varit pressad vilket medfört att tiden för att ta fram en 
enkät varit väl kort. Med längre uppstartstid hade enkäten kunnat valideras ytterligare med 
avseende på utformning av frågorna. Den enkät som används idag omarbetades inför 2017 när 
det efter ett par månaders användning 2016 framkom att ett par av frågorna var formulerade på 
ett sätt som gjorde att svaren blivit missvisande. Vinsterna av en välutformad enkät väger upp ett 
par månaders försening av data i den här typen av longitudinella mätningar och genererar i 
slutänden en större mängd användbar data samt minskar belastningen på respondenterna. 

Förankringen i vården kunde ha varit bättre. Framför allt i början av mätningen var flera 
vårdgivare oroliga för att skrämma upp patienterna genom att berätta att de utreds enligt SVF. 
Detta slog tillbaka när patienterna hörde av sig helt oförstående till varför de fått enkäten. God 
information från vården till patienten är avgörande för att rätt besök värderas i enkäten. Detta är 
särskilt viktigt för patienter som ofta besöker vården och annars har svårt att avgöra vilket eller 
vilka besök som avses. Ett väl fungerande kontaktnät för vart patienterna kan vända sig med 
frågor är viktigt för att kunna bemöta oroliga patienter på ett adekvat sätt. 

 

Slutsatser 
Mätningen av patienternas upplevelse av att utredas inom SVF är en av de större mätningarna 
som genomförs löpande i Sverige. Ett så stort underlag som denna mätning erbjuder ger en 
möjlighet att jämföra patientupplevelser på många olika nivåer vilket är mycket värdefullt ur ett 
verksamhetsförbättringsperspektiv. Genom att strukturerat ta tillvara patientens synpunkter har 
vi lärt oss saker som vi inte hade kunnat fånga upp på annat sätt. Vi har t.ex. sett att ungefär en 
tredjedel av patienterna som utreds inom SVF inte har några symtom innan de besökte vården. 
Detta ger ytterligare tyngd till screeningverksamhet och hälsokontroller. Trots olika 
förutsättningar i olika delar av landet är skillnaderna i patienternas upplevelse mellan regionerna 
små vilket får anses som ett gott betyg till vården ur ett nationellt perspektiv.  

Ett par områden där förbättringar skulle kunna genomföras är information och emotionellt stöd. 
I dagsläget upplever de patienter som fått en cancerdiagnos ett bättre stöd än de som inte fått en 
diagnos. Här skulle vården behöva göra mer för de patienter som skickas vidare för fortsatta 
utredningar utanför cancerområdet.  

I samband med diagnosbeskedet upplever patienterna att de stärks av att bli uppmanade att ta 
med sig en närstående. Detta var en fråga som patient- och närståenderåden vid RCC framhöll 
som viktig att ta med när enkäten skapades. Trots frågans vikt är de bara ca hälften av 
cancerpatienterna som blivit uppmanade att ta med sig en närstående vid diagnosbeskedet.  
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Informationen om att man utreds för symtom som möjligen kan bero på cancer kan förbättras. 
Avvägningen angående hur mycket information som är lagom att ge kan vara svår och det är 
framför allt inom gruppen som inte fått en cancerdiagnos som en ibland stor andel inte vet om 
att de utreds för cancermisstanke. Även inom gruppen som fått en cancerdiagnos finns enstaka 
fall där patienten inte uppfattat att en cancermisstanke fanns. En målsättning bör vara att den 
gruppen ska hållas så liten som möjligt. I en första version av enkäten ställdes frågan om 
patienterna fått information om att de utreds enligt SVF. Få patienter upplevde att de fått den 
informationen. När frågan omformulerades till att handla om symtom som möjligen kan bero på 
cancer var det fler som upplevde att de fått den informationen. En lärdom är därför att 
terminologin i sammanhanget spelar stor roll.  

Det går även att se en skillnad mellan hur cancerbeskeden ges och hur patienterna önskar att de 
gavs. Betydligt fler önskar få sitt besked vid ett personligt möte än vad som får det idag. För att 
tillgodose dessa önskemål skulle mer tid på klinikerna behöva frigöras för samtal om besked, 
vilket konkurrerar med övrig verksamhet.  En ekvation som inte är alldeles enkel.  

Sammantaget och med få undantag är patienterna nöjda med den vård de fått samt det 
bemötande, information och stöd som erbjuds inom svensk cancervård. Vid analys av data 
framkommer det att svaren skiljer ytterst lite över tid. Det insamlade materialet tillåter tillräckligt 
nyanserad analys för att datamängden ska anses tillräcklig för tillfället. 
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BILAGA 1 

Enkät 
 

  





 1 

Vem svarar på enkäten? Hur du fyller i enkäten: 

Enkäten riktar sig till dig som nyligen har genomgått 

en utredning inom hälso- och sjukvården. 

Fyll endast i ETT svar per fråga om inget annat anges. 

Enkäten är personlig. Dina åsikter kan inte ersättas 

med någon annans. 
Markera dina svar med kryss, fyll i med 

kulspetspenna. Om du kryssat fel, täck hela rutan. 

Har du svårt att besvara enkäten själv kan du be en 

anhörig eller god man att hjälpa dig. Viktigt är att 

dina svar inte påverkas av personen som hjälper dig. 

De flesta frågorna besvaras på en femgradig skala, 

där 1 är det mest negativa och 5 det mest positiva. 

Du kan även välja alternativet “Ej aktuellt”. 

Posta enkäten senast den 28 februari 2018 

Kryssa så här X, inte så här Y. Om du kryssat fel, fyll hela rutan W och

kryssa i nya rutan X

1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

1 2 3 4 5 

H H H H H H 

Mycket dåligt Mycket bra Vet ej

2 Hade du sjukdomssymtom innan du 

kontaktade/besökte vården? 

H Ja

H Nej

H Vet ej

3 Om du hade sjukdomssymtom, ungefär hur lång tid 

uppskattar du att det tog innan du 

kontaktade/besökte vården? 

H Mindre än 1 vecka

H 1-2 veckor

H 3-4 veckor

H 1-2 månader

H Mer än 2 månader

H Jag sökte vård av annan anledning

H Jag sökte inte vård aktivt

H Ej aktuellt

4 Vilken var din första kontakt med vården som ledde till 

vidare utredning av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? 

H Tandvård

H Hälso-/vårdcentralen

H Akutmottagning

H Specialiserad sjukhusvård

H 1177 Vårdguiden

H Annan kontakt

H Vet ej

5 Vilket var skälet till din första kontakt med vården? 

H Nytillkomna symtom

H Långvariga symtom

H Mammografi

H Gynekologisk cellprovtagning

H Annan hälsokontroll

H Annat skäl

6 Hur upplevde du tiden från det att du hade din första 

kontakt med vården till det att du fick besöka 

specialiserad sjukhusvård? 

H För lång

H Något för lång

H Varken för lång eller för kort

H Något för kort

H För kort

7 Vänligen uppskatta tiden du fick vänta från det att du 

hade din första kontakt med vården till det att du fick 

besöka specialiserad sjukhusvård? 

H Mindre än 1 vecka

H 1-2 veckor

H 3-4 veckor

H 1-2 månader

H Mer än 2 månader

H Vet ej
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8 Hur upplevde du tiden från det att du fick besöka 

specialiserad sjukhusvård till det att du fick besked om 

utredningens resultat? 

H För lång

H Något för lång

H Varken för lång eller för kort

H Något för kort

H För kort

H Har ännu ej fått något besked

9 Vänligen uppskatta tiden du fick vänta från det att du 

fick besöka specialiserad sjukhusvård till det att du fick 

besked om utredningens resultat? 

H Mindre än 1 vecka

H 1-2 veckor

H 3-4 veckor

H 1-2 månader

H Mer än 2 månader

H Vet ej

H Har ännu ej fått något besked

10 Om du fått ett besked om utredningens resultat, hur 

upplevde du tiden från det att du fick besked om 

utredningens resultat till det att behandlingen 

påbörjades? 

H För lång

H Något för lång

H Varken för lång eller för kort

H Något för kort

H För kort

H Har ännu ej fått något besked

H Ej aktuellt

11 Vänligen uppskatta tiden du fick vänta från det att du 

fick besked om utredningens resultat till det att 

behandlingen påbörjades? 

H Mindre än 1 vecka

H 1-2 veckor

H 3-4 veckor

H 1-2 månader

H Mer än 2 månader

H Vet ej

H Har ännu ej fått något besked

H Ej aktuellt

12 Hur upplevde du den totala tiden för utredningen*? 

H För lång

H Något för lång

H Varken för lång eller för kort

H Något för kort

H För kort

H Har ännu ej fått något besked

H Ej aktuellt

*Utredningen sträcker sig från din första kontakt med 

vården fram till det att cancermisstanken antingen 

avskrivs, eller till det att den bekräftats och behandling 

startar. 

13 Vänligen uppskatta den totala utredningstiden? 

H Mindre än 1 vecka

H 1-2 veckor

H 3-4 veckor

H 1-2 månader

H Mer än 2 månader

H Vet ej

H Har ännu ej fått något besked

H Ej aktuellt

14 Har du erbjudits en fast vårdkontakt*? 

(Obs! Flera svar är möjliga.) 

H Ja, en läkare

H Ja, en kontaktsjuksköterska

H Ja, annan vårdpersonal

H Nej

H Vet ej

H Ej aktuellt

*Med en fast vårdkontakt avses en namngiven person 

inom vården som du kan vända dig till om du har 

frågor kring utredningen eller behandlingen, t.ex. en 

kontaktsjuksköterska, en läkare eller annan 

vårdpersonal du har kontakt med. 

15 Har du fått information om att du har utretts för 

symtom som möjligen kan bero på cancer? 

H Ja

H Nej

H Vet ej

Enkäten har skickats till dig för att du under senaste 

månaderna utretts för symtom som möjligen kan bero 

på cancer, men ofta har andra orsaker. Både patienter 

som friats från cancermisstanke och patienter som 

fått en cancerdiagnos får denna enkät. 
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16 Upplever du att du har fått tillräcklig information 

under utredningen av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? 

1 2 3 4 5 

H H H H H H 

Nej, 

inte alls

Ja, helt 

och hållet
Ej aktuellt

17 Hur fick du beskedet om utredningens resultat? 

H I möte med läkaren

H I möte med annan vårdpersonal

H Per telefon

H Via brev

H På annat sätt

H Har ännu ej fått något besked

H Ej aktuellt

18 Hur upplevde du sättet på vilket du fick besked om 

utredningens resultat? 

1 2 3 4 5 

H H H H H H 

Mycket dåligt Mycket bra Ej aktuellt

19 Hur skulle du helst ha velat få beskedet? 

H I möte med läkaren

H I möte med annan vårdpersonal

H Per telefon

H Via brev

H På annat sätt, nämligen: _________________

H Ej aktuellt

20 När du skulle få besked om utredningens resultat, 

hade du då blivit uppmanad att ta med dig någon 

närstående eller ha någon hos dig? 

H Ja

H Nej

H Vet ej

H Har ännu ej fått något besked

H Ej aktuellt

21 Förklarade vårdpersonalen utredningens resultat på 

ett sätt som du förstod? 

1 2 3 4 5 

H H H H H H 

Nej, 

inte alls

Ja, helt 

och hållet
Ej aktuellt

22 Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd 

från vårdpersonalen? 

1 2 3 4 5 

H H H H H H 

Nej, 

inte alls

Ja, helt 

och hållet
Ej aktuellt

T ex om du kände oro, rädsla, ångest eller 

motsvarande. 

23 Om din familj eller närstående hade behov av att 

prata med någon ur vårdpersonalen, hade de då 

möjlighet att göra det? 

1 2 3 4 5 

H H H H H H 

Nej, 

inte alls

Ja, helt 

och hållet
Ej aktuellt

24 Gavs din familj eller närstående möjlighet att vid 

behov få känslomässigt stöd från vårdpersonalen? 

1 2 3 4 5 

H H H H H H 

Nej, 

inte alls

Ja, helt 

och hållet
Ej aktuellt

25 Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i besluten 

beträffande din vård/behandling? 

1 2 3 4 5 

H H H H H H 

Nej, 

inte alls

Ja, helt 

och hållet
Ej aktuellt

26 Var du delaktig i beslut beträffande din 

vård/behandling i den utsträckning som du önskade? 

1 2 3 4 5 

H H H H H H 

Nej, 

inte alls

Ja, helt 

och hållet
Ej aktuellt

27 Om utredningen visat att du har en sjukdom, har då 

du och din behandlare upprättat en skriftlig individuell 

vårdplan* för din fortsatta vård? 

H Ja, helt och hållet

H Ja, under en del av utredningen/behandlingen

H Nej, inte alls

H Har ännu ej fått något sjukdomsbesked

*En vårdplan är ett dokument som upprättas av 

vårdpersonal och patient gemensamt och som 

beskriver vad som ska hända under din utredning och 

eventuell behandling. 

28 Hur upplevde du vårdpersonalens bemötande under 

utredningen? 

1 2 3 4 5 

H H H H H H 

Mycket dåligt Mycket bra Ej aktuellt
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29 Kände du dig bemött med respekt och värdighet 

oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? 

 1 2 3 4 5  

 H H H H H H 

 Nej, 

inte alls 
 Ja, helt 

och hållet Ej aktuellt 

30 Anser du att personalen samordnat dina kontakter 

med vården i den utsträckning som du behöver? 

 1 2 3 4 5  

 H H H H H H 

 Nej, 

inte alls 
 Ja, helt 

och hållet Ej aktuellt 

31 Anser du att ditt aktuella behov av vård har blivit 

tillgodosett? 

 1 2 3 4 5  

 H H H H H H 

 Nej, 

inte alls 
 Ja, helt 

och hållet Ej aktuellt 

32 Vänligen ange hur många ni är i ert hushåll: 

H 1 person 

H 2-3 personer 

H 4 personer eller fler 

33 Vänligen ange din högsta avslutade utbildning: 

(Obs! Ange endast ett svar.) 

H Grundskola, folkskola eller motsvarande 

H Gymnasium, realskola eller motsvarande 

H Eftergymnasial utbildning, universitet eller 

högskola 

H Ingen avslutad utbildning 

 

34 Det är svårt att fånga allt i en enkät. Har du andra synpunkter eller vill utveckla dina svar? 

  

 Ditt svar kommer att återföras i sin helhet till hälso- och sjukvården. Var god skriv inom rutans ramar, texta tydligt.  

 

  

Tack för din medverkan!  
Var god posta enkäten senast den 28 februari 2018  

 

Har du förlorat ditt svarskuvert? Skicka enkäten portofritt till:  

CMA Research AB / Origo Group 

FRISVAR 580 417 900, 588 18 Linköping 
 

Om du har några frågor hör gärna av dig till: CMA Research via e-post: support@patientenkat.se eller telefon: 08 – 80 62 02, vardagar 8-17. 
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BILAGA 2  

Inbjudningsbrev 

  



<Namn>
<Adress>
<Postnr> <Ort>

<kontaktuppgifter> 
För övriga frågor kontakta gärna CMA Research/Origo Group via e-post:  
support@patientenkat.se eller via telefon: 08-806202 , vardagar kl 8-17.

Det pågår en satsning för att korta väntetiderna 
och skapa en mer jämlik och patientfokuserad 
cancervård i hela landet.

Enkäten har skickats till dig för att du under senaste 
månaderna utretts för symtom som möjligen kan 
bero på cancer, men ofta har andra orsaker. Både 
patienter som friats från cancermisstanke och 
patienter som fått en cancerdiagnos får denna 
enkät.

Vi vill gärna veta hur du upplevde utredningen.

Hur upplevde du din utredning?

Vi behöver din hjälp att göra vården ännu bättre. 
Därför är det viktigt att just du besvarar enkäten. Ett 
högt deltagande i undersökningen ger oss ett bra 
underlag för förbättringar av sjukvården.

Enkäten tar endast 5 – 10 minuter att besvara

Ditt deltagande är viktigt

Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga 
resultat kommer att kunna härledas till enskilda 
personer. Undersökningen utförs i enlighet med 
personuppgiftslagen och branschetiska riktlinjer.

Dina uppgifter skyddas

Välj ett av följande sätt att besvara 
enkäten / To answer the survey

Tack för din medverkan!

<SignedBy>
<SignedByTitle>

To participate in the National Survey

For translation in English go to

للترجمة باللغة العربية اذهب الى

برای خواندن ترجمۀ فارسی به سايت زير برويد

Kysely suomeksi

Pour la traduction en français, consulter

Para la traducción al español, vaya a

Warsashadan waxa lagu helaya dhowr luqadood

svara.patientenkat.se

Gå in på svara.patientenkat.se 
Användarnamn: <usr> 
Lösenord: <pw>

Internet

Scanna QR-koden 
med din mobil eller 
surfplatta

<qrdata>

Via QR-kod

Returadress: CMA Research, St Larsgatan 16,  582 24 Linköping

<landsting_logo>

Sista 

svarsdatum 

dd_mm  
2018

Se resultatet av undersökningen  
på www.patientenkat.se

Postalt

Om du inte kan eller vill svara digitalt kommer 
en pappersenkät skickas till dig tillsammans med 
en påminnelse om 2-3 veckor. Fyll i enkäten och 
skicka tillbaka i bifogat svarskuvert.
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Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
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