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Sammanfattning 
 

Cancer är ett ökande problem i samhället, inte bara i Sverige utan i hela världen. Tidigare 

forskning visar att den psykiska hälsan för patienter med en cancerdiagnos påverkas av vilken 

information som de får kring sin diagnos. Mer information är bättre än lite eller inget alls. 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad är / innebär informationskvalitet för patienter med 

en cancerdiagnos. Genom att undersöka om den information som tillhandahålls en patient med 

cancerdiagnos är relevant, tillförlitlig, tillgänglig samt representativ nu med den information 

som de önskar. Med detta arbete ville vi få svar på om det finns ett behov av en ny e-tjänst eller 

om en redan befintlig e-tjänst behöver kompletteras för att säkerställa en hög 

informationskvalité för framtida behov. 

De teorier som använts i studien för att analysera empiri är Is Success Model (ISSM) av Delone 

och McLean, den vidareutvecklade teorin Technology Acceptance Model 2 (TAM 2) av 

Venkatesh och Fred, D. Davies, samt Information Processing Theory (IPT) av George A. 

Miller. I teoridelen har mer ingående beskrivningar av dem gjorts samt hur varje teori förhåller 

sig till arbetet och vad de kan bidra med i analysen av empiri. 

För insamling av data har både en kvalitativ och kvantitativ metod använts med en abduktiv 

ansat. Ett frågeformulär har utformats och lagts ut inom två grupper som berör ämnet cancer på 

sociala medier. Fyra semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra olika 

regioner/landsting, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget Kalmar och Region 

Jönköping. 

Analysen i detta arbete visade att även om inkomna svar från frågeenkäten inte kan 

generaliseras så finns det idag brister inom cancervårdens informationsflöden till patienterna. 

Alla patienter får inte skriftlig information, alla får inte en skriftlig “Min vårdplan” medan en 

del till och med får mer än en vårdplan. Detta tyder på både informationsbrist, 

informationsöverflöd samt asymmetrisk information. 

Diskussionen jämför utvalda teorier mot resultatet samt tidigare forskning mot det 

vetenskapliga problem som uppdagats. Diskussionen visar att även om det ser ljust ut i 

framtiden efter att SVF implementerats i hela landet finns det i nuläget indikationer på brister 

inom informationskvaliteten till den information som patienterna får. 

Slutsatsen är att det finns väldigt många olika information- och stödsystem vilket kan göra det 

problematiskt för patienterna att idag hitta relevant, representativ, tillgänglig samt tillförlitlig 

information över dagens system. 

 



   

 

   

 

Summary  

Cancer is an increasing problem in society, not only in Sweden but throughout the world. Previous 

research shows that the mental health of patients with a cancer diagnosis is influenced by the 

information they receive about their diagnosis. More information is better than little or nothing at 

all.  

The purpose of this work is to investigate what is / means information quality for patients with a 

cancer diagnosis. By investigating whether the information provided to a patient with cancer 

diagnosis is relevant, reliable, available, and representative now with the information they desire.  

The theories used in the study to analyze the empirical data are Is Success Model (ISSM) by Delone 

and McLean, the further developed theory of Technology Acceptance Model 2 (TAM 2) by 

Venkatesh and Fred, D. Davies, as well as Information Processing Theory (IPT) of George A. 

Miller. In the theory section, there are more detailed descriptions of them, as well how each theory 

relates to the work and what they can contribute to the analysis of the empirical data.  

For the collection of data, both a qualitative and quantitative method has been used with an 

abductive approach. A questionnaire has been designed and presented in two groups that concern 

the subject of cancer on social media. Four semi-structured interviews have been conducted with 

four different regions / counties, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget Kalmar and 

Region Jönköping.  

The analysis shows that, although incoming answers from questionnaires can not be generalized, 

today there are deficiencies in cancer care information flows to patients. All patients do not receive 

written information, they do not receive a written "My Care Plan", while some even receive more 

than one care plan. This indicates both information shortage, information overflow and asymmetric 

information. 

The discussion compares selected theories to the result as well as previous research into the 

scientific problem that has been discovered. The discussion shows that although it looks bright in 

the future after the SVF has been implemented throughout the country, there are currently 

indications of shortcomings in the information quality to the information that patients receive.  

The conclusion is that there are many different information and support systems which can make it 

difficult for patients to find relevant, representative, available, and reliable information about 

today's systems. 



   

 

   

 

Förord 

Denna rapport är det sista examinationsmomentet inom universitetsprogrammet 

Informationslogistik, 180 hp Lnu som hålls på Centrum för Informationslogistik i Ljungby 

(CIL). En informationslogistiker arbetar med att utveckla och effektivisera informationsflöden 

i organisationer och företag. En informationslogistikers utgångspunkt är att se till helheten så 

att rätt och relevant information når fram till rätt person, hamnar på rätt plats, i rätt tid, över rätt 

kanaler och till rätt kostnad. I dagens samhälle finns ett informationsöverflöd som kan leda till 

asymmetrisk information eller informationsbrist på grund av att fel information hanteras.   

Vi valde att i vårt examensarbete undersöka vad patienter med cancerdiagnos anser att 

informationskvalitet är för dem. För att få en enhetlig bild valde vi att även försöka kartlägga 

hur cancervården själva arbetar för att säkerställa kvalitet på informationen till deras patienter. 

Detta arbete hade inte varit möjligt utan hjälp.  

Vi vill tacka alla de medlemmar i Facebookgrupperna som vi publicerade vårt frågeformulär i 

samt de personer som valde att besvara vår enkät. Vi vill även tacka Facebookgruppernas ägare 

/ administratörer - utan deras tillåtelse hade vi inte kunnat publicera frågeformuläret. Ett stort 

tack riktas till etikkommittén Sydost för deras granskning, godkännande samt feedback på vårt 

arbete. Ett stort tack riktas till personerna inom Landstinget Blekinge, Landstinget Kalmar, 

Region Jönköping samt Region Kronoberg för att de ställde upp på intervjuer. Ett särskilt stort 

tack vill vi ge vår handledare Fabian von Schéele för all den tid han lagt på att guida oss rätt 

och all den fina feedback han bidragit med under hela arbetet. Hans hjälp har varit ovärderlig! 

Stort tack till er alla som bidragit till detta arbete! 

Våra bästa hälsningar // 

Madeleine Eriksson & Blinera Avdiu 
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1 Introduktion  

Det finns ett växande hälsoproblem i världen där själva ordet kan väcka rädsla och ångest hos 

människor som misstänks ha fått någon form av det eller som diagnostiserats med det. Ordet är 

cancer. Cancerfondens diagnos är att i framtiden kommer 100 000 nya människor varje år få en 

cancerdiagnos i Sverige (Cancerfonden 2018). 

Det sker kontinuerlig forskning inom området cancer för att hitta bättre och effektivare 

behandlingsmetoder med färre biverkningar. Men, desto fler behandlingsalternativ desto 

viktigare att patienter själva kan ta ett informerat beslut. Forskning (Horikawa et al. 1999) har 

visat att den psykiska hälsan hos en person som diagnostiserats med cancer påverkas av den 

information de får kring sin diagnos. Det är här detta arbete kommer in. Syftet med rapporten 

är att visa hur viktigt det är att rätt information från svensk cancervård når fram till en människa 

som diagnostiserats med cancer.   

Detta arbete handlar om kvalitén på det informationsflöde som når människor med cancer. Vad 

önskar de själva för information? Förstår de vad läkaren säger? Tycker de att den information 

de vill ha är lättillgänglig? Representativ? Får de information som de anser är relevant? Kan de 

själva söka efter relevant information? Med informationskvalité avses i den här rapporten att 

den information svensk cancervård tillgodoser patienter med ska vara relevant, lättförståelig, 

lättillgänglig samt representativ. 

Ett grundligt förarbete presenteras för att beskriva bakgrunden till varför det blir allt viktigare 

med ett effektivt informationsflöde från svensk cancervård till patienter med cancer. Det 

vetenskapliga problemet beskrivs för att skapa en förståelse till varför det är viktigt att arbeta 

med att se till att patienter med cancer kan få tillgång till ett effektivare informationsflöde. 

Problemet visar även på att det finns mycket information att söka över internet, social media, 

bloggar etc men att det inte är enkelt att hitta vad som är relevant för enskild person. 

Empirin som rapporten bygger på har samlats in med enkätundersökning där människor som 

diagnostiserats med cancer har besvarat frågorna. Intervjuer med fyra olika landsting / regioner 

har genomförts och en dokumentstudie har utförts för att komplettera arbetet. Empirin har 

analyserats utifrån det teoretiska ramverk som valdes ut för detta arbete och författarna 

diskuterar den slutsats de kommit fram till. Den problemformulering som ligger till grund för 

arbetet är: 
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Finns det ett behov av bättre informationskvalitet inom de informationssystem som finns idag 

för att tillgodose patienternas behov av relevant, lättillgänglig,  lättförståelig och representativ 

information? 

 

1.1 Bakgrund 

Cancer är ett ökande problem i samhället, inte bara i Sverige utan i hela världen. 2012 gjordes 

en uppskattning på 14,1 miljon nya cancerfall i världen (Cancer Research UK u.å) och i Sverige 

får drygt 60 000 människor ett cancerbesked varje år (Cancerfonden 2018). För en person som 

diagnostiserats med cancer blir vardagen kraftigt påverkad och ett cancerbesked kan likställas 

med en kris. Vid krissituationer reagerar människor olika men det är vanligt att ett cancerbesked 

följs av sorg, rädsla, apati och förvirring (Cancerfonden 2015).  

I maj 2014 infördes Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering för en mer jämlik 

cancerrehabilitering i hela Sverige och detta vårdprogram är under kontinuerlig utveckling. I 

maj 2017 fastställde Regionala cancercentrum i samverkan de rekommendationer som en 

nationell arbetsgrupp hade utarbetat. Detta vårdprogram belyser att alla patienter med cancer 

ska få cancerrehabilitering under hela vårdprocessen. Patienterna ska få hjälp att kartlägga sitt 

individuella behov genom att möta företrädare för alla aktuella professioner inom den 

individuella cancerrehabiliteringen. Utifrån det ska Min vårdplan utarbetas tillsammans med 

läkaren och kontaktsjuksköterskan (Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering 2017).  

Målet med Nationellt vårdprogram för rehabilitering är att förbättra cancerrehabiliteringen i 

Sverige och detta arbete bör bedömas lika högt som den direkta cancervården, detta i enlighet 

med gällande lagstiftning. Inom detta vårdprogram ingår att bland annat upplysa patienten med 

information kring behandlingens syfte, läkemedlets effekter och biverkningar. Patienten ska få 

relevant och viktig information på ett strukturerat sätt som bör ges både muntligt och skriftligt, 

önskvärt är att detta ges tillsammans med närstående (Nationellt vårdprogram    

Cancerrehabilitering 2017).  

Enligt det Nationella vårdprogrammet ska patienterna få rekommendationer kring 

symtomlindring, smärtlindring, illamående, andnöd, fatigue med mera. Patienten ska även få 

rekommendation om lämplig aktivitet, fysisk träning, näring, kost, sociala aspekter, egenvård 

och mycket mer (Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering 2017).  
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Nätverket mot cancer publicerade 2014 en broschyr om hur patienter och hens anhöriga kan 

bidra till en säker cancervård. Broschyren tar upp nio punkter som kännetecknar en säker 

verksamhet. Ifall en patient med cancer eller hens anhöriga är missnöjda med någon av dessa 

punkter råder broschyren dem att ta upp det med behandlande läkare (Gustafson 2014). 

Broschyren tar upp om hur patienterna och anhöriga ska se till att hålla sig informerade kring 

diagnos och behandling. Att ställa frågor men även att söka en second opinion hos annan läkare. 

Broschyren råder att inte lita blint på sjukvårdspersonalen eftersom de är människor och 

människor kan göra fel. Viktigt är däremot att ha en öppen dialog med sjukvårdspersonalen, att 

beskriva sitt mående, känslor, funderingar etc (Gustafson 2014).  

Sverige har börjat införa standardiserade vårdförlopp (SVF) för personer över 18 som uppvisar 

symptom som kan bero på cancer. Vårdförloppet startar med en remiss från den läkare som 

misstänker cancer. Läkaren som skriver remissen ska samtidigt ge information till patienten om 

varför kommande undersökningar behöver utföras, vad SVF innebär och vad som kommer ske 

framöver. Ett cancerbesked efterföljs av information från läkaren om vad diagnosen innebär, 

ifall det finns olika behandlingsalternativ, biverkningar av behandlingen, vad som händer i 

kroppen etc (Olsson 2016). Ett cancerbesked kommer ofta som en chock och patienten har svårt 

för att ta emot samt komma ihåg allt som läkaren berättar under besöket. För den som väljer att 

söka vidare själv efter information finns det mycket att hitta på internet men det är viktigt att 

vara källkritisk (Olzon Schultz 2015).  

Att själv söka efter information på internet är inte en enkel uppgift. Vid en sökning 2018-05-15 

på ordet “cancer” via Google gav det 675 000 000 träffar men utav det är det en ytterst liten 

procent av informationen som är relevant för den person som söker.  

Enligt Cancerfonden (2018) riskerar 100 000 människor per år att få en cancerdiagnos i 

framtiden vilket ger ett ökat behov av information från Svensk sjukvård. Det är viktigt att den 

information en patient får är tillförlitlig och relevant (Olsson 2016).   

Efter att Angelica Thieriot, grundare till organisationen Planetree, var inlagd på sjukhus till 

följd av en livshotande sjukdom valde hon att grunda den ideella organisationen Planetree. 

Bakgrunden till det var att hon kände sig ovälkommen på sjukhuset och att hon fick ett 

opersonligt bemötande. Under sjukhusvistelsen kände Thieriot att hon saknade meningsfull och 

individbaserad hälsoinformation. Thieriot ansåg att det var avgörande för patienter att ha 

tillgång till meningsfull hälsoinformation som var individbaserad (Spatz 2009).  
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Planetree grundades 1978 och har sedan dess haft en ledande position i att förbättra den 

personcentrerade vården. Planetree är en uppdragsbaserad ideell organisation som samarbetar 

med vårdorganisationer runt om i världen och inom vårdens kontinuum för att förändra hur 

omvårdnaden ska ges. Planetree är unikt placerad för att representera patientens röst och 

förbättra hur professionella vårdgivare engagerar sig med patienter och patienternas familj. 

Organisationen har 35 års erfarenhet inom området och deras styrka ligger i den hjälp de får av 

över 50 000 fokusgrupper med patienter, familjer och personal (Planetree 2018). 

Brown (2010) förklarar att Planetree-modellen syftar till att humanisera sjukhusupplevelsen för 

patienten. Modellen främjar för omsorgsfulla samt medkännande kontakter mellan vårdgivare 

och patienter. Familjemedlemmarnas engagemang i vården uppmuntras och modellen 

uppmanar till fullständig åtkomst av meningsfull information till patienten. Modellen stödjer 

att sjukhusvistelsen ska innehålla näringsrik mat, en inbjudande fysisk miljö samt 

användningen av konst, underhållning och andlighet för att främja helande av hela personen 

(Brown 2010).  

Spatz skriver i sin artikel att patientutbildning är en viktig hörnsten inom vården. Vidare att det 

är viktigt att patienterna följer sin utskrivningsplan för att undvika efterföljande 

sjukhusvistelser. Det som framkommer är att det anses vara sjuksköterskans roll att utbilda 

patienten och att det ska vara patientcentrerad utgångspunkt utifrån patientens kulturella, 

andliga, intellektuella, biologiska och socioekonomiska individualitet. Sjukhusen har olika 

utbildningsverktyg och strategier för att utbilda patienterna. Det handlar exempelvis om 

skriftligt material, konversation och “teach back”. Teach back innebär att sjuksköterskan ber 

patienten att bekräfta att de förstått genom att upprepa instruktionerna (Spatz 2009).  

I Sverige pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra den individcentrerade vården, det vill 

säga den enskilde patientens behov samt hens delaktighet i den egna vården. Digitaliseringen 

ger stora möjligheter inom hälso- och sjukvården och e-hälsa bygger på tre teman, 

kommunikation, tillgänglighet och verksamhet (eHälsomyndigheten 2016).  

E-hälsa i Sverige är ett kontinuerligt arbete för att förbättra informationsutbytet för sjuk- och 

hälsovården. Sveriges regering, kommuner och landsting har tillsammans arbetat fram en 

handlingsplan för att genomföra ”Vision e-hälsa 2025” (Regeringen 2017). Vision e-hälsa 2025 

innebär: 
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”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och 

e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en 

god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna 

resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.” 

(Regeringen 2017, s. 3.) 

 

Den här rapporten behandlar ämnet informationskvalié från svensk sjukvård till personer som 

fått en cancerdiagnos. Hur ser behovet av information ut? Vilka informationssystem finns det 

idag? Vilka rutiner finns det för informationsflödet idag? Får en person med cancerdiagnos den 

information de önskar? Vilken annan information vill patienterna annars ha? Hur kan 

informationsflödet bli bättre för att säkra tillgänglig, relevant och lättförståelig information för 

framtidens behov?  

 

1.2 Tidigare forskning 

Under 2014 genomförde “Nätverket mot Cancer” en enkätundersökning som riktade sig mot 

cancerberörda patienter samt närstående till dem. Denna webbaserade enkät riktade sig till 

personer som varit eller är drabbade av någon sorts cancer (Medmind 2014).  

Medmind skriver att alla har rätt till en individuellt anpassad vård- och rehabiliteringsplan men 

resultaten av denna enkät visade att utav de ca 2000 respondenterna som tillfrågades ansåg 96 

% av patienterna med cancer att de inte fått någon rehabiliteringsplan och endast 22 % av 

patienterna hade fått en individuell vårdplan. Utav respondenterna var det endast 4 % som fått 

en skriftlig rehabiliteringsplan. Angående skriftlig eller muntlig information om biverkningar 

var det 75 % som fått information av sin läkare men det var endast 40 % som fick erbjudande 

om hjälp angående de biverkningar de fått (Medmind 2014). 

Vid frågan om patienten visste om det fanns ett Nationellt vårdprogram svarade 26 % ja, 68 % 

svarade vet inte och 6 % svarade nej. På frågan om de fått behandling enligt Nationellt 

vårdprogram svarade 17 % ja, 75 % svarade vet inte och 8 % svarade nej. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen har patienter rätt till delaktighet i behandlingsbeslut vilket innebär att vården 

har en skyldighet att ge individanpassad information om, och möjlighet till, en second opinion 

samt information om att vara delaktig i behandlingsbeslutet. Av respondenterna var det 50 % 

som inte hade kännedom om deras rättighet till detta (Medmind 2014). 
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Stockholms universitet har lyckats identifiera en ny metod som läser den genetiska koden direkt 

i tumörvävnad som sedan kan leda till bättre cancerbehandling. Med hjälp av nya metoder som 

analyserar DNA och RNA i vävnads- eller blodprover från patienter möjliggörs en 

individanpassad medicinering där val av läkemedel samt dosering anpassas utifrån enskild 

individ (Samverkansavdelningen 2013). 

Det finns studier som visar att för en patient med cancer påverkas den psykiska hälsan beroende 

på vilken information som de får. Horikawa et al. (1999) utförde en studie på 81 vuxna 

cancerpatienter som hänvisats till psykiatriker. Patienterna delades upp i grupper utifrån vilken 

information de hade mottagit. 28 av dem hade inte blivit informerade om sin diagnos, 36 hade 

blivit informerade om att de fått cancer och 17 fick informationen att de hade cancer med en 

dålig prognos. Studien visade att de patienter som inte fick någon information alls uppvisade 

högre grad av ångest, spänning, irritabilitet och självmordstendenser än de som fått en korrekt 

diagnos, oavsett ifall de samtidigt fått information om en dålig prognos eller inte. 

Patient Education and Counseling (PEC) är en vetenskaplig, internationell journal för 

patientutbildning och hälsofrämjande för forskare, chefer och kliniker. Inom denna journal 

publiceras olika vetenskapliga artiklar (Elsevier 2018) och ett par har identifierats i förhållande 

till informationskvalié till personer med cancer.  

Matsuyama et al. (2013) har på PEC publicerat en vetenskaplig artikel som går under namnet 

“Cancer patients’ information needs the first nine months after diagnosis”. I artikeln 

framkommer det att det finns tydliga tecken på att patienter är intresserade av att få information 

som hjälper dem att förstå deras cancerformer, fatta beslut och hantera behandlingar. 

Författarna har fångat upp resultat som definierar till vilken utsträckning patienternas 

informationsbehov tillfredsställs i förhållande till uppfattningar om vårdkvalitet, livskvalitet, 

psykiskt välbefinnande och förbättrad hälsa.  

Det finns vissa fall där patienten inte vill ha detaljerad information, men majoriteten har 

informationsbehov relaterade till sjukdom och behandling. Vid en undersökning för detta 

frågades deltagarna hur mycket information de vill ha gällande sin cancertyp, 

behandlingsbiverkningar samt hur stor risken är att deras tillstånd förvärras. Majoriteten av 

deltagarna önskade få information om “allting, inklusive dåliga nyheter för biverkningar”, detta 

låg på 96%. Gällande information om cancertyp var det ca 91% som enbart ville ha information 
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om det och 90% ville veta hur stor risken var att deras tillstånd skulle förvärras (Matsuyama et 

al. 2013).  

En annan artikel som finns publicerat av PEC har Warren et. al (2014) skrivit och går under 

namnet “Do cancer-specific websites meet patient’s information needs?”. Deras syfte gick ut 

på att kunna utvärdera vanliga användningsområden för cancerwebbplatser. De utvecklade ett 

verktyg som kallades för Information Comprehensiveness Tool (ICT) för att kunna analysera 

webbplatser enligt deras förmåga att tillfredsställa patientens informationsbehov.  

Warren et. al (2014) skapade en lista över frågor som kan ställas av patienter med cancer utdrogs 

från en systematisk litteraturöversikt av informationsbehov hos vuxna patienter i Europa. Totalt 

var det 79 frågor som två stycken forskare ställde till varje artikel relaterat till olika cancertyper 

som identifierades bland olika webbplatser. Forskarna använde sig av en 3 poängskala där 1 

stod för att frågan besvarats, 0.5 stod för att frågan delvis besvarats, slutligen 0 stod för att 

frågan inte besvarats. Utifrån dessa allmänna frågor som de ställde till varje cancerrelaterad 

webbplats och bedömdes i form av poäng, så resulterade detta i ett medelvärde på 52% och 

detta anses vara lågt. 

Warren et. al (2014) identifierades 79 generella frågor samt fem frågor kring bröst- och  

prostatacancer. 17 av dessa identifierade frågor kunde inte besvaras av någon webbsida. Denna 

studie riktade sig enbart mot bröst- och prostatacancer. När undersökningen genomfördes 

rensades först sökhistoriken för att undvika att informationen skulle anpassas enligt tidigare 

sökningar. När sökhistoriken var rensad angavs sökorden bröstcancer och prostatacancer 

(Warren et. al 2014). Exempel på frågor som Warren et. al ställde till varje webbsida var 

exempelvis vilka alternativa behandlingar det fanns samt vad händer om patienten missar att gå 

på en av sina behandlingar.  Den första frågan besvarades fullständigt av ca 88% av 

webbplatserna, fråga två besvarades delvis av enbart 12% och 88% besvarade inte frågan alls 

Warren et. al 2014). 

 

1.3 Vetenskapligt problem 

Antal cancerfall i Sverige fortsätter att växa och cancerfonden räknar med att minst var tredje 

person som idag lever i Sverige kommer få en cancerdiagnos under sin livstid. De ser en 

kontinuerlig ökning av cancerfall och om drygt 20 år anser de att risken är stor att det blir 
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100 000 nya cancerfall per år. Svensk cancervård är under stark press vilket påverkar 

patienternas möjligheter till vård. På grund av bristande kompetensförsörjning samt undermålig 

arbetsmiljö för personalen ger det onödigt långa väntetider, stängda vårdplatser och uppskjutna 

behandlingar för patienten (Jaresand 2017).  

Under politikerveckan i Almedalen 2014 intervjuade Nätverket mot cancer flera politiker och 

beslutsfattare. Materialet har publicerats som film och den information som framkom av 

intervjuerna var att cancervården består av geografiska och socioekonomiska skillnader. Det är 

skillnad utifrån plånbokens storlek, födelseland, hur lång utbildning patienten har och var i 

landet patienten bor (Bättre cancervård. Var god dröj 2014).  

Enligt filmen dör 4500 patienter med cancer varje år på grund av geografiska och 

socioekonomiska skillnader inom cancervården. Ett av problemen intervjupersonerna tog upp 

var att Sverige består av 21 landsting som är självbestämmande. Sveriges regering har tagit 

fram en Nationell cancerstrategi med syfte att minska på de geografiska skillnader som finns 

men eftersom Sveriges landsting är självbestämmande behöver de inte följa denna strategi och 

dessa riktlinjer. I filmen förenklas det till att Sverige består av ett land men med 21 olika 

sjukvårdssystem. Själva budskapet i filmen är att svensk cancervård inte är jämlik eller rättvis 

(Bättre cancervård. Var god dröj 2014). 

 I dagsläget har sjukvården inom stora delar av Sverige tagit sig an utmaningen om att utveckla 

en e-tjänst för patienter med cancer. Inom denna vårdplan ingår kontaktuppgifter till viktiga 

personer, tider för inplanerade undersökningar och behandlingar samt information om 

cancerrehabiliteringar. Däremot påstår patienter att de inte känner sig så delaktiga i denna 

process (Jacobson, 2015). 

Genom egen informationssökning har en bild skapats av att människor med cancer ber om 

information i olika forum inom social media. Det kan handla om exempelvis information 

angående vilka behandlingsmetoder det finns, vilka biverkningar samt risker de medför, 

godkända kliniker utomlands som genomför behandlingar som inte finns i Sverige, kostråd 

utifrån deras egna specifika cancerdiagnos etc. Människorna som ställer frågor i olika forum 

vill ha evidensbaserad och tillförlitlig information, inte bara olika skrönor som internet numera 

är översvämmat med. 
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Att som patient med cancer eller anhörig själv leta efter trovärdig och korrekt information om 

cancer, behandlingsmetoder, kliniker utomlands, kost som kan främja immunförsvaret, kost 

som kan påverka behandlingen negativt och annat som är viktigt för den egna rehabiliteringen 

är inte en enkel uppgift. Genom att undersöka den information som tillhandahålls en patient nu 

med den information som önskas, hoppas vi kunna få svar på ifall det finns ett behov av en ny 

e-tjänst eller om en redan befintlig e-tjänst behöver kompletteras för att förbättra 

informationskvalitén för personer som fått en cancerdiagnos. 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet för detta arbete är att undersöka vad är / innebär informationskvalitet för patienter med 

en cancerdiagnos. Genom att undersöka om den information som tillhandahålls en patient med 

cancerdiagnos är relevant, begriplig och lättillgänglig nu med den information som önskas, 

hoppas vi kunna få svar på ifall det finns ett behov av en ny e-tjänst eller om en redan befintlig 

e-tjänst behöver kompletteras för att säkerställa en hög informationskvalité för framtida behov. 

Med informationskvalité syftar vi på att informationen ska vara tillförlitlig, relevant, 

lättillgänglig samt representativ för att patienten ska kunna förstå informationen. 

Syftet med arbetet är även att undersöka hur sjukvården anser att informationsflödet SKA se ut. 

Huvudfrågan i undersökningen är: 

 Vad anser patienterna om informationskvaliteten på de informationssystem som finns 

idag? Hur bedömer de informationssystemen utifrån deras behov av relevant, 

tillförlitlig, lättillgänglig och representativ information? 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att undersöka hur patienter över 20 år med cancerdiagnos uppfattar hur kvaliteten är 

på den information de mottar från sjukvården. En avgränsning har gjorts till att endast fråga 

personer som är medlemmar i två utvalda Facebook-grupper eftersom det saknades tid samt 

resurser för postenkäter. Arbetet syftar även till att undersöka hur sjukvården ser på kvaliteten 

av deras informationsflöde till patienter med cancerdiagnos. Inför detta arbete gjordes en 

avgränsning till att intervjua nyckelpersoner från fyra av de 21 landstingen som finns i Sverige 

eftersom det intressanta var att få veta hur cancervårdens målbild ser ut utifrån 

informationskvalitet. Dessa fyra valdes utifrån geografisk lokalisering. 
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1.6 Målgrupp 

Detta arbete är skrivet utifrån flera olika målgrupper. Den största målgrupp är de människor 

som fått en cancerdiagnos. För dem är det viktigt att de kan känna trygghet kring att den 

information de mottar är relevant, lättillgänglig, tillförlitlig, representativ och förhoppningsvis 

ger rapporten dem ny information att dra nytta av. Detta arbete visar bland annat vilka 

rättigheter de har angående information kring sin diagnos, behandlingsalternativ etc. Den andra 

målgruppen består av anhöriga och vänner som väljer att stötta en anhörig / vän med 

cancerdiagnos hela vägen från undersökningar, provtagningar behandlingar fram till avslutad 

behandling. Den tredje målgruppen är den svenska cancersjukvården.  

Förhoppningen är att denna rapport ska kunna ligga till underlag för deras arbete kring 

informationsflödet från cancersjukvården till patienter med en cancerdiagnos. Den sista 

målgruppen är handledare och examinator för detta examensarbete. 

 

1.7 Disposition  

Följande kapitel kommer beskriva vilka teorier som valts ut och på vilket sätt de är relevanta 

för detta arbete. I metodavsnittet står det beskrivet vilken vetenskaplig ansats som använts i 

detta arbete, vilka datainsamlingstekniker som valts ut, hur urval från populationen genomförts 

samt varför dessa informanter och respondenter valts ut till att delta i undersökningen.   

Metodavsnittet beskriver hur genomförandet av empirin utförts, vilka analystekniker som 

använts i rapporten, rapportens reliabilitet och validitet samt vilka etiska överväganden som 

beaktats. I resultatkapitlet finns den empiri som ligger till grund för arbetet samt en analys av 

insamlad empiri. I diskussionskapitlet görs en reflektion kring resultatet och metodvalet. 

Slutligen avrundas rapporten med vilka slutsatser som kan dras utifrån arbetet, förslag på vidare 

forskning som kan utföras, vilka referenser som ligger till grund för arbetet samt olika bilagor.   
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2 Bakgrund/Teori 

Följande kapitel beskriver lite om vad som menas med informationskvalité samt vilka teorier 

som valts ut som teoretiskt ramverk för detta arbete.  

 

2.1 Data- och informationskvalitet 

Sebastian - Coleman (2014) skriver att det finns ett antagande om att det är svårt och 

förbryllande att mäta datakvalitet men att datakvalitet handlar om användarens förväntningar 

på data i relation till syftet med de data som tillhandahålls. Dr. Holmes. E. Miller (1996) skriver 

att det kan tyckas självklart vad informationskvalitet innebär men vid diskussioner med andra 

människor visar det ändå på olika uppfattningar.  

Wang och Strong (1996) skriver att inom litteraturen kring informationssystem finns det två 

stora och viktiga dimensioner som är avgörande för ett framgångsrikt informationssystem och 

det är informationskvalitet samt användartillfredsställelse. Deras studie fick fram 179 

kännetecken på vad informationskvalitet innebär varav fyra valts ut i detta arbete. De fyra 

kategorier som ligger till grund för rapportens frågeställning om Informationskvalitet för 

personer som diagnostiserats med cancer är tillförlitlig, tillgänglig, relevant och representativ 

information. Enligt Wang och Strong (1996) innebär det: 

 Tillförlitlig: Informationen ska vara felfri och trovärdig. 

 Tillgänglig: Det ska gå snabbt att hitta informationen och den ska vara uppdaterad. 

 Relevant: Informationen ska vara relevant för användaren, användbar och intressant. 

 Representativ: Informationen ska presenteras på sätt som gör det lätt att förstå och 

tolka informationen samt vara enhetlig.   

 

Informationsöverflöd  

Enligt Webster (2014) handlar informationsöverflöd om att det överförs för mycket information 

vilket kan leda till att människor endast kan motta begränsad mängd information.  

Asymmetrisk information 

Floridi (2010) förklarar att detta uppstår när två personer inte har samma information utan den 

ene har viktig information som den andre saknar. 
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Informationsbrist 

Detta är något som uppstår när information av någon anledning blir otillgänglig eller när 

informationen saknar relevans eller kvalitet. Detta uppstår när information inte levereras i rätt 

tid, i rätt situation,  ifall informationen är censurerad eller om användning av informationen 

förhindras av en medveten eller omedveten handling (Kajtazi 2011). 

 

2.2 Teoretiskt ramverk  

I följande kapitel beskrivs de teorier som kommer användas för att analysera den empiri som 

samlats in. Det är tre som valts ut, Is Success Model (ISSM), Technology Acceptance model 2 

(TAM 2) och Information Processing Theory. 

 

2.2.1 Is Success Model (ISSM) 

IS Success Model skapades av Delone och McLean. I början av 90-talet utvecklade De Lone 

och McLean (1992) en modell för att mäta nytta av informationssystem. 10 år senare 

utvärderades och vidareutvecklade författarna en ny modell. DeLone och McLean gjorde ett 

antal förändringar på modellen. Exempel på förändringar som de gjorde var att inkludera 

servicekvalitet i modellen, detta eftersom kvalitet består av tre stora dimensioner så som 

informationskvalitet, system och servicekvalitet. De tillade även användarens avsikt till att 

använda systemet och tog bort individual impact och organisational impact och ersatte dessa 

med Net benefits (bild 1).  

De Lone och McLean (1992) skriver att den utvecklade modellen utgörs nu av ett flertal olika 

kategorier som påverkar varandra på olika sätt och kan förklaras på följande vis: Ett system kan 

utvärderas i fråga om information, system och servicekvalitet. Systemets mätbara nytta kan då 

påverkas av användarens avsikt att använda systemet, användarnas faktiska användning samt 

användarnas nöjdhetsgrad. 

Några exempel på vad denna modell/teori kan användas för: 

 Kan användas för att skapa, utforma och utvärdera IT-system.  

 Kan även användas för att förklara varför man inte lyckades med det nya systemet 

Frågeställningen i detta arbete går ut på att se om det finns ett behov av bättre 

informationskvalitet inom de informationssystem som finns idag för att tillgodose patienternas 

behov av relevant, lättillgänglig, representativ och tillförlitlig information. Intervjuerna (kap. 
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4.6) har identifierat de informationssystem som cancersjukvården rekommenderar en patient 

med cancer att använda sig av. Teorin ISSM ger en bra förutsättning till att utvärdera de 

informationssystem som finns tillgängliga i dagsläget samt utifrån denna utvärdering samla in 

underlag och sedan förbättra systemen/systemet utifrån användarens feedback. 

 

 

Bild 1, ISSM (Wikipedia 2017) 

2.2.2 Technology Acceptance Model 2 (TAM 2)  

TAM är ett informationssystems teori skapad av Fred, D. Davies, som modellerar hur 

användarna börjar acceptera samt använda teknologi. Modellen går ut på att det finns flera olika 

faktorer som påverkar användarens beslut om när och hur de kommer använda den nya 

tekniken. Det är en beteendevetenskaplig teori som bygger på idén om fritt handlande 

(Danielsson 2017).  

TAM 2 är en “förlängd” version av TAM och utvecklades av Venkatesh och Fred, D. Davies. 

Flera studier som genomfördes föreslog att originalversionen krävde en förlängning, detta för 

att kunna lägga till externa variabler med syftet att kunna undersöka effekterna av yttre faktorer 

på användarnas attityd, beteendeintention och faktisk användning av teknik. Denna studie 

publicerades under år 2000 i förhållande till förlängning av TAM. Studien undersökte hur 

uppfattad användbarhet och användningsintentionen utformar förändring med fortsatt 

användning av informationssystem (IS) (Sullivan 2016). 
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TAM 2 har liknande förutsättningar som den ursprungliga versionen, det som skiljer dem båda 

är att den förlängda versionen består av flera variabler som hör ihop. Exempelvis variabeln 

“voluntariness” som betyder frivillighet omfattar de potentiella användarna och anger att 

antagningsbeslutet d.v.s att användarna accepterar något inte är obligatoriskt. Dessa variabler 

hjälper i slutändan till att avgöra om en person kommer att anta eller avvisa ett nytt system. 

Skillnaden är att olika “perspektiv” tas in inom denna teori (Sullivan 2016). 

 

Bild 2, TAM 2 (Sullivan u.å.) 

Bild 2 visar en tecknad översikt av den föreslagna modellen till TAM 2 som Venkatesh och 

Davies nämnde i sin studie som gjordes år 2000.  

TAM 2 har valts för att kunna få en bild av hur patienterna i dagsläget upplever att den 

information som tillhandahålls till dem uppfyller deras förväntningar. I förhållande till detta har 

ett frågeformulär utformats med totalt tjugoåtta frågor som berör ett flertal olika teman om hur 

de upplever kvalitén på informationen som de får tillgång till. Exempel på en fråga som visar 

hur användbarheten upplevs är: 

 Hur skulle du bedöma kvalitén på de informationssystem sjukvården rekommenderade?. 

Inom frågeformulären finns det även frågor som berör användarvänligheten exempelvis:  

 Hur lätt/svårt tycker du att det var att hitta den informationen du sökte med hjälp av 

tillgängliga informationssystem/källor?.  
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Detta leder i sin tur till att man får en bild av hur det är i dagsläget samt hur man egentligen vill 

ha det. 

 

Bild 3, Förklaring TAM 2 (Sullivan u.å.) 

 

Bild 3 visar de olika variabler som lagts till i den förlängda versionen samt hur de hör ihop. 

TAM2 innehåller subjective norm, voluntariness och image, som är tre sammanhängande 

sociala former. Dessa former hjälper till att avgöra om en person kommer att anta eller avvisa 

ett nytt system. Förutom dessa tre former indikerade Venkatesh och Davis att cognitive 

instrumental står för uppfattad användbarhet i TAM2 och kan beskrivas som uppfattad 

användarvänlighet, result demonstrability, output quality och job relevance. 

 

2.2.3 Information Processing Theory (IPT) 

Den här teorin valdes ut för att visa hur viktigt det är att en patient som diagnostiserats med 

cancer får informationen på rätt sätt. Denna teori kan vara till hjälp för att säkerställa hur viktigt 

det är att sjukvården ser till att deras patienter får all den information de behöver på ett sätt som 

varje individ förstår. Personalen inom sjukvården måste vara lyhörda till vad en patient vill och 
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i vilken situation de befinner sig i, samt vilken typ av information patienten kan vara mottaglig 

för i just det läget. 

I frågeformulären finns frågor för att klargöra ifall patienten fått information på ett sådant sätt 

att det underlättar för dem att komma ihåg, exempelvis frågan:  

 På vilket/vilka sätt har du fått informationen ifrån din läkare/sjukvården? 

Davey (2015) anser att IPT är en teori som går ut på att en människans hjärna kan liknas vid en 

dator. Hjärnan, precis som en dator, mottar data – input, som analyseras, behandlas och lagras 

som information – processor, för att vid behov kunna plockas fram och användas – output.  

Bild 4 är en illustration som visar hur vår hjärna tar emot data, bearbetar och lagrar den för att 

därefter kunna användas. Vår hjärna består av extern simulering (input), sensoriskt minne, 

korttidsminne, långtidsminne och reaktion (output) (Davey 2015). 

Extern simulering = Input:  

Det är mycket data som vår hjärna ska bearbeta varje dag. Det handlar om ord, bilder, ljud, 

rörelser, lukter och känslor som hjärnan omedvetet tar emot samt bearbetar och detta sker med 

hjälp av tre komponenter (Davey 2015). 

Sensoriskt minne 

I det sensoriska minnet samlas och omvandlas all data som våra sinnen uppfattar. Data 

omformas till information som hjärnan kan hantera (processa). Detta är en kort process som 

skapar omedvetna minnen samt filtrerar vad som är viktigt. Det oviktiga filtreras bort - glömska. 

Det viktiga förs vidare till vårt korttidsminne (Davey 2015). 

Korttidsminne/Arbetsminne 

Detta är vårt arbetsminne. I vårt arbetsminne sker den process som bearbetar och omvandlar 

information inför beslutet om vilket som ska föras vidare till långtidsminnet. Processen mellan 

det sensoriska minnet till korttidsminnet tar ca 15-20 sekunder och den överförda  

informationen repeteras, kategoriseras och hålls kvar i minnet (Davey 2015).  

Långtidsminne 

I långtidsminnet lagras all information som vår hjärna valt att behålla och det hjälper oss att 

exempelvis kunna jogga, simma, prata, sjunga etc. Lagringsutrymmet i långtidsminnet är 

obegränsat (Davey 2015). 
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Reaktion = Output 

Efter att processerna med att bearbetat, omvandla, kategorisera och lagra informationen kan vi 

ta fram det samt använda det när vi vill och behöver,  data vi mottagits har transformerats till 

användbar information = output (Davey 2015). 

 

Bild 4, Människans hjärna 

 

3 Metod  

Inom detta examensarbete har en blandning av två olika forskningsmetoder utförts vilket 

innebär att en abduktiv ansats har använts vid genomförande av arbetet. För insamling av data 

har både den kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoden använts. Valet att använda två 

olika forskningsmetoder utgick ifrån syftet att se helheten inom informationsflödet från läkare 

/ sjukvård till patient, inte undersöka endast ett enda perspektiv.  

För att få en bild av hur cancersjukvården anser att informationsflödet bör se ut valdes 

semistrukturerade intervjuer ut som metod för att samla in data om det. Ett webbaserat 

frågeformulär valdes ut att läggas på diverse Facebook-grupper för patienter med cancer och 

deras anhöriga. Detta för att samla in empiri om hur de berörda själva anser om kvaliteten på 

informationsflödet. Vidare har sekundärdata samlats in med hjälp av dokumentstudier. Detta 

bestämdes under arbetets gång eftersom svarsfrekvensen på frågeformuläret blev för lågt. 

En inledande litteratur undersökning har lagts som grund för att få en bättre förståelse på vilka 

typer av studier som tidigare gjorts för att undersöka informationskvalitén inom cancerområdet. 

Genom det har en komplettering till studiens resultat skapats för att ge en kunskap om hur 

informationskvalitén inom svensk cancervård ser ut.  
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För att kunna få en korrekt bild av hur verkligheten ser ut innehåller rapporten material från 

både teori och empiri. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats  

Kvantitativ respektive kvalitativ ansats avser två olika forskningsmetoder som skiljer sig på 

olika sätt. Följande beskrivs de metoder som avser denna undersökning samt hur de förhåller 

sig till arbetet.  

En kvantitativ forskningsansats har sin utgångspunkt i en så kallad “objektiv verklighet” där 

man på olika sätt försöker mäta för att få information om hur verkligheten ser ut (Jacobsen 

2002). I detta fall har en enkätundersökning använts med 28 frågor som kunde ge mätbara 

resultat.  

Vid användning av kvantitativ forskning formuleras ett antal hypoteser vilka därefter testas mot 

verkligheten. Detta förhåller sig till en deduktiv ansats vilket är en metodik som anger vilka 

tillvägagångssätt som används för att kartlägga verkligheten (Jacobsen 2002).  

I en kvalitativ undersökning befinner sig forskaren i den verklighet som analyseras där denne 

samlar in data. Här vill forskaren få fram djupare svar och få en ingående bild. Ett exempel på 

hur data samlas in är genom exempelvis en öppen individuell intervju där fåtal enheter 

intervjuas och där fokus ligger på vad den enskilda individen säger (Jacobsen 2002). 

De intervjuer som genomfördes med de fyra olika landstingen har gett författarna möjligheten 

till att utforma antaganden om hur information till patienter med cancer ska hanteras inom 

sjukvården.  

Detta kan liknas med den deduktiva ansatsen som Jacobsen (2002) skriver att man utgår “från 

teori till empiri”, detta innebär att forskaren först utformar ett antal antagande/hypoteser om hur 

världen ser ut, därefter går forskaren ut i verkligheten för att se om dessa förväntningar stämmer 

överens (Jacobsen 2002). 

Dokumentstudier är en metod att använda som komplettering när det är svårt eller omöjligt att 

samla in primärdata (Jacobsen 2002). Eftersom svarsfrekvensen var väldigt låg i 

enkätundersökningen valde författarna att komplettera med sekundärdata från nationell 

patientenkät. 
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Induktiv ansats går ut på att forskaren går ut i verkligheten utan några förväntningar, och ute i 

verkligheten samlar forskaren in relevant information och slutligen systematiserar den 

insamlade informationen. Målet är att det inte ska finnas några begränsningar i vilken 

information som forskaren samlar in (Jacobsen 2002). 

Sammanfattningsvis har en mixed method använts inom detta arbete där forskaren kombinerar 

en kvalitativ- och en kvantitativ metod i ett arbete. Detta ses, enligt Jacobsen, som idealet 

eftersom en kombination av dessa metoder kan komplettera varandra. De båda metoderna kan 

testas kritiskt mot varandra ifall metoderna har fått fram mycket olika slutsatser, dessa ställs då 

kritiskt mot varandra. Framkommer istället samma slutsats i båda metodernas resultat ger det 

arbetet en hög validitet (Jacobsen 2002). 

Enligt Le Duc kallas det för en abduktiv ansats när en blandning av två olika forskningsmetoder 

genomförs i ett arbete. Denna typ av ansats är en blandning av både induktiv och deduktiv 

metod där forskaren rör sig mellan teori och empiri och låter förståelsen växa fram (Le Duc 

2007). 

3.2 Datainsamling  

För att samla in relevant information till rapporten utifrån forskningsfrågan har ett webbaserat 

frågeformulär utformats och publicerats. Utöver det har forskarna genomfört semistrukturerade 

intervjuer med ansvarig personal inom landstinget i Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget 

i Kalmar och Region Jönköping. För komplettering av empirin har data inhämtats genom 

dokumentundersökningar. 

Följande kapitel tar upp vilka insamlingsmetoder som har använts i detta för att inhämta 

synpunkter från både patienter samt ansvarig personal inom sjukvården för att jämföra deras 

perspektiv på informationskvalité. 

 

3.2.1 Frågeformulär 

Ett frågeformulär innebär att undersökaren ställer ett antal frågor med hjälp av ett formulär där 

respondenterna enbart kan svara inom de ramar som undersökaren har definierat på förhand. 

Detta är en metod som oftast förknippas med den kvantitativa ansatsen där undersökaren oftast 

ställer slutna frågor, dock kan öppna frågor läggas till för att ge respondenterna en chans att 

besvara frågor med egna ord (Jacobsen 2002). 
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I detta arbete gjordes valet att använda både slutna och öppna frågor för att tillåta respondenten 

att kunna besvara några av frågorna med egna ord, detta för att få in mer nyanserade svar. 

 

3.2.2 Intervjuer 

Vid användandet av intervjuer får man in primärdata vilket innebär att forskaren samlar in 

information för första gången (Jacobsen 2002). En intervju i allmänt är ett verktyg som används 

för att få en bättre dialog med personen samt kunna anpassa frågorna efter den aktuella 

situationen (Patel & Davidson 1994).  

I en semistrukturerad intervju utgår man från förutbestämda frågor och alla dessa frågor ställs 

till alla “deltagare” i samma följd. I detta fall får alla samma huvudfrågor, vilket i sin tur leder 

till att bedömningsunderlaget blir lika (Patel & Davidson 1994).  

Genom semistrukturerade intervjuer i detta arbete har författarna kunnat ta del av mer 

detaljerade svar i relation till hur de olika landstingens informationsflöde till patienter med 

cancer fungerar. 

 

3.2.3 Dokumentstudier  

Att använda sig av data som är insamlat av andra forskare kallas för sekundärdata och det får 

man fram med hjälp av en dokumentundersökning. Denna metod används när det är omöjligt 

eller mycket svårt att samla in primärdata, när det är av intresse att veta hur andra tolkat en 

specifik händelse eller situation och/ eller när det är intressant att få veta vad andra människor 

sagt och gjort (Jacobsen 2002).  

Vid användning av sekundärdata har forskaren ingen egen kontroll över de förhållanden som 

påverkar datas tillförlitlighet. Sekundärdata är för det mesta manipulerad till att passa in i en 

annan forskares arbete och det är sällan som själva rådata finns att använda i ett annat projekt 

(Jacobsen 2002).  

Eftersom svarsfrekvensen blev lägre än önskat i arbetet med den här rapporten har sekundärdata 

från Nationell patientenkät (NP) använts. Det gick inte att använda allt resultat som NP fick 

fram utan forskarna valde att använda de resultat som gick att jämföra med de resultat som hade 

kunnat bli om undersökningen haft fler respondenter som besvarat enkäten. 
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3.3 Urval 

Det finns två stycken primära urvalsmetoder, sannolikhetsurval samt icke-sannolikhetsurval. 

Den förstnämnda innebär exempelvis att forskaren inte har något inflytande på valet av 

respondenter som besvarar ett frågeformulär. Icke-sannolikhetsurval innebär däremot att 

forskaren tar ett visst beslut om vilka som ska ingå i urvalet, denna typ av urval används när 

forskaren har svårt att förlita sig på slumpmässigt urval (Jacobsen 2002).  

I den här undersökningen har ett icke-sannolikhetsurval, det så kallade självurval använts, vilket 

innebär att respondenterna själva bestämmer om de vill delta eller inte. Forskarna har i samband 

med arbetet till viss del bestämt vilka som får delta i frågeformuläret och det är personer som 

är över 20 år och som fått sin diagnos de senaste 15 åren. Detta innebär att det finns till viss del 

ett urval om vilka som får delta, men de får själva bestämma om de vill dela med sig av egna 

erfarenheter utifrån deras cancerdiagnos. 

I förhållande till de semistrukturerade intervjuerna som genomförts har de så kallade 

bekvämlighetsurvalet använts. Denna urvalsform innebär att deltagarna väljs ut i samband med 

de som man lättast får tag på (Jacobsen 2002). I detta arbete har telefon- och mejlkontakt 

använts för att kontakta de utvalda landstingen, forskarna vägleddes därefter till ansvarig 

personal som kunde besvara de frågor som utformats.  

3.4 Genomförande 

För att kunna samla in empiri som besvarade forskningsfrågan behövdes ett större antal 

människors åsikter och uppfattningar beaktas och för det utformades en digital webbenkät. 

Tanken med frågeformuläret fanns redan under hösten 2017 och arbetet inleddes med att 

kontakta en administratör för en grupp på Facebook. Administratören fick information om 

syftet med arbetet och målet med undersökningen tillsammans med frågan om det var okej att 

posta frågeformuläret i Facebookgruppen. Administratören hölls kontinuerligt uppdaterad och 

efter att Etikkommittén Sydost gett sitt godkännande gav administratören sitt svar om att ja, det 

gick att publicera enkäten i hens grupp.  

Med tiden visade det sig att svarsfrekvensen var lägre än förväntat och ytterligare en 

administratör i en annan grupp på Facebook blev kontaktad med frågan om publicering i 

gruppen. Även den personen gav sitt medgivande till att utföra undersökningen i hens grupp.  
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Vid två olika tillfällen efter publicering i Facebookgrupperna skapades nya inlägg med tack till 

de som svarat samt en påminnelse om enkätens existens och att det fortfarande fanns tid för fler 

att delta ifall de ville.  

Utförandet av frågeformuläret 

En problemställning är oftast vag och oprecisa vilket gör det svårt att mäta vilket skapar ett 

behov av att operationalisera problemställningen till mätbara variabler. Det finns tre olika 

huvudgrupper av svarsalternativ att använda i ett frågeformulär, rangordnade svar, metriska 

svarsalternativ och öppna svarsalternativ. (Jacobsen 2002). 

Enkäten innehöll 28 frågor som tillsammans skulle ge en bild av hur personer som 

diagnostiserats med cancer upplevde att kvalitén på informationsflödet från svensk 

cancersjukvård till dem har sett ut. För att utforma frågeformuläret på ett sätt som skulle kunna 

svara på frågan om informationskvalitet behövdes ordet kvalitet operationaliseras (bild 5).  

 Först konkretiserades ordet kvalitet ner till kategorier: tillgänglighet, tillförlitlighet, 

relevans och representativitet.  

 Efter urvalet av kategorierna strukturerades enkäten upp i tre tidsaspekter, före, under 

och efter utredningsprocessen.  

 Därefter formulerades frågor för att kunna mäta de fyra kategorier som valts ut för att 

presentera vad som menades med informationskvalitet.  

 

 

Bild 5, Operationalisering av forskningsfrågan 
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Formulärets första sex frågor utformades för att få fram deltagarnas bakgrund för att eventuellt 

kunna se ett mönster kring informationsflödet utifrån ålder, geografi, diagnos etc. Sex frågor 

utformades för temat Före utredningsprocessen, tre frågor hamnade i temat Under 

utredningsprocessen, fem frågor ställdes för att få fram information om Efter 

utredningsprocessen. De sista frågorna handlade om tillgängliga informationssystem d.v.s vilka 

information- och stödsystem som sjukvården rekommenderat deras patienter att använda och 

vilka informationssystem patienterna själva sökt upp samt vilken information de önskat att 

sjukvården hade tillhandahållit dem. Under hela arbetet med att utforma frågorna till 

frågeformulären jämfördes frågorna med forskningsfrågan samt de utvalda teorierna för att 

säkerställa att frågorna i enkäten skulle följa den avgränsning som gjorts.  

Ett informationsbrev skrevs som inledning till enkäten med viktig information till 

respondenterna. Enligt Jacobsen (2002) ska varje frågeformulär medföljas av ett följebrev med 

information om syfte, tidsfrist, antal deltagare etc vilket efterföljdes i detta arbete. I följebrevet 

fanns även kontaktuppgifter till olika organisationer som blivit kontaktade kring att ställa upp 

som stöd ifall frågeformuläret skulle väcka känslor hos medlemmarna i Facebook grupperna. 

Kontaktuppgifterna stod skrivet tillsammans med information om att alla kunde vända sig dit 

vid behov av stödsamtal. Efter att frågorna formulerats sändes de in tillsammans med en etisk 

egengranskning för prövning av Etikkommittén Sydost (bilaga 1). Utifrån deras feedback 

omformulerades vissa frågor, viktig information lades till i informationsbrevet och efter en 

kritisk granskning av brevet (bilaga 2) samt frågorna (bilaga 3) var klar inleddes arbetet med 

att skapa en webbenkät. 

Val av webbenkät 

Det finns olika webbenkäter att använda inför olika undersökningar och en omfattande 

jämförelse gjordes för att hitta den bästa utifrån situationen. Valet föll slutligen på 

webbenkäter.com eftersom de har ett bra erbjudande för Lnu-studenter samtidigt som deras 

villkor visar att respondenternas svar skulle hanteras konfidentiellt och utan att några 

personuppgifter skulle lagras.  

När valet var klart påbörjades utformning av webbenkäten. Efter att webbenkäten var färdig 

publicerades det tillsammans med en kortare förklaring i Facebook-gruppen som ett inlägg och 

undersökningen var därmed inledd. Publiceringen i grupp nummer två skedde två dagar senare. 
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Svarsfrekvens på webbenkäten 

Förhoppningen var att få in 400-600 svar för att undersökningen skulle kunna representera den 

stora grupp som patienter med en cancerdiagnos innebär. Antalet svar som kom in var 21 

stycken vilket gör att det inte går att dra en korrekt slutsats över hur situationen verkligen ser 

ut. Det som forskarna valt att göra är att i resultatet beskriva vad studien kunde ha visat på ifall 

en högre svarsfrekvens gett samma resultat.  

Intervjuer 

Planeringen för detta arbete var att intervjua nyckelpersoner inom cancervården för landstinget 

Blekinge och Region Kronoberg. Frågorna formulerades utifrån forskningsfrågan samt 

teorierna för att få fram svar kring informationskvalitet till patienter med cancer utifrån 

sjukvårdens perspektiv. Intervjufrågorna formulerades för att få veta vilka eventuella rutiner 

respektive landsting / region har, vilken information de rekommenderar läkare att ge ut i de 

olika processtegen från misstanke till rehabilitering och eftervård. Vilka informationssystem 

respektive sjukvård rekommenderar och ifall de rekommenderar patienter att söka stöd hos 

någon av de stödorganisationer som finns. Syftet var att försöka få fram generell information 

om hur informanterna anser att informationsflödet ser ut. 

Efter att ha insett att svarsfrekvensen på frågeformuläret var lågt togs ett beslut om att även 

kontakta landstinget Kalmar och Region Jönköping för att få in mer komplett empiri att 

diskutera samt jämföra i analysen.  

Två av intervjuerna skedde över telefon och de andra två var intervjuer med fysiska möten. 

Intervjuerna spelades in för att senare transkriberas, kodas och slutligen kategoriseras i olika 

teman.  

Förberedelse inför intervjuerna 

De olika landstingen / regionerna kontaktades först över telefon och mejl. För att förtydliga 

syftet med intervjuerna samt vilken information forskarna önskade få fram skickades ett 

inledande mejl (bilaga 4) till landstingen / regionerna för att de skulle kunna vägleda vidare till 

rätt personer. När kontakten med rätt personer var klar bokades det in tider för intervjuer. För 

ett mer effektivt möte skickades ytterligare ett mejl ut till respektive informant med utvalda 

frågor (bilaga 5) för att göra det möjligt att förbereda eventuellt material. 
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Dokumentstudier 

Eftersom det var svårt att samla in tillräckligt mycket empiri med frågeformuläret gjordes valet 

att komplettera arbetet med dokumentstudier. Valet blev att presentera det nya system, 

Standardiserat vårdförlopp (SVF), som i skrivande stund genomgår en implementering inom 

Sveriges landsting och regioner.  

Patienter som genomgick SVF under 2016 fick efteråt besvara ett frågeformulär som Nationell 

patientenkät skickade ut till dem (Midböe 2016). Delar av det resultat som Nationell 

patientenkät publicerade valdes ut för att komplettera empirin i detta arbete. 

Bortfall  

Jacobsen (2002) skriver att vid en urvalsundersökning går forskaren ifrån alla som de vill kunna 

uttala sig om (teoretisk population) till det urval som finns till förfogande (faktisk population). 

Vid urval sker fyra olika bortfall som måste tas med i beaktande av arbetet. Varje bortfall 

påverkar möjligheterna till att generalisera resultatet. De fyra bortfallen är: 

1. När forskaren väljer vilka ur hela populationen som hen faktiskt kan uttala sig om. 

2. Vid uppsatta krav på vilka som ska få möjlighet att delta leder det till ett bortfall, 

exempelvis avgränsning utifrån tidsdimensioner. 

3. Bortfall tre sker när utvalda enheter väljer att inte delta i undersökningen, exempelvis 

inte besvarar ett frågeformulär som de fått sänt till sig. 

4. Det sista bortfallet handlar om att uppgiftslämnare har svarat på undersökningen men 

utelämnat en del frågor, så kallade icke-svar. 

Bortfall frågeformuläret 

I detta arbete har det blivit ett betydande bortfall som omöjliggör en generalisering. 

Populationen som utgicks ifrån var alla de som diagnostiserats med cancer. Det första urvalet 

gav en begränsning till ett visst antal människor som var medlemmar i två Facebook-grupper 

(bortfall 1). Därefter begränsades studien ytterligare till människor över 20 år som fått sin 

diagnos de senaste 15 åren vilket gav bortfall nr 2. Vid undersökningens avslut var det 21 

personer som besvarat enkäten (bortfall 3) men på vissa frågor var svarsfrekvensen nere på 9 

svar (bortfall 4) (bild 6). 
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Bild 6, Bortfall av enheter 

Bortfall intervjuer 

Inför intervjuerna var den teoretiska populationen den sjukvårdspersonal som ingår i 

informationsflödet till patienter som diagnostiserats med cancer. Sverige är uppdelat på 21 

landsting där sjukvårdspersonalen ingår vilket gav urvalet att landstingen blev den faktiska 

populationen (bortfall 1). Utav de 21 landstingen valdes fyra ut för intervju (bortfall 2). Av de 

fyra som valdes ut deltog 100% i intervjuerna (bortfall 3) och intervjuerna gav 100% 

svarsfrekvens på alla frågor (bortfall 4) (bild 7). 

 

Bild 7, Bortfall av intervjuer. 

3.5   Analys 

För att analysera den empiri som samlats in har olika tekniker nyttjats, följande beskrivs de 

tekniker som varit lämpliga inom detta arbete. På grund av den låga svarsfrekvensen kommer 

fokus läggas på analys av intervjuerna. 

Teori analys frågeformulär 

När data i en kvantitativ forskningsprocess analyseras då görs det med hjälp av statistikprogram. 

Denna process kallas för kodning vilket innebär att svar från exempelvis frågeformulär eller 

sekundärkällor omvandlas till tal som kan förstås av en dator (Jacobsen 2002.) 
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Som tidigare nämnt har ett frågeformulär utformats till undersökningen, kodning av ett 

frågeformulär innebär att varje svarsalternativ får ett siffervärde. Detta innebär i sin tur att 

formuläret behandlas statistiskt av datorn och statistikprogrammet (Jacobsen 2002). 

Jacobsen (2002) skriver att utformningen av svarsalternativ i ett formulär kan göras på tre olika 

sätt, dessa är: 

 Kategoriska svarsalternativ: innebär att det endast är möjligt att säga vilket 

svarsalternativ en respondent har gjort som skiljer sig från det andra alternativet. 

 Rangordnade svarsalternativ: innebär att utifrån de olika svarsalternativen skiljer sig 

en enhet från en annan. Svarsalternativen kan även placeras i sjunkande eller stigande 

ordningsföljd i förhållande till frågan. 

 Metriska svarsalternativ: går ut på att enheterna kan kryssa i två olika kategorier som 

skiljer sig åt, utifrån detta kan de sedan rangordnas i förhållande till kategorierna. 

 

Jacobsen (2002) förklarar att efter kodningsprocessen är nästa steg att analysera de enskilda 

frågorna. Detta kallas för univariat analys och består av två undertyper: 

 Undertyp (a) är enkla fördelningar vid olika frågor, här fördelas de inkomna svaren på 

de enskilda frågorna. Vid denna typ av analys grupperas uppgiftslämnarna utifrån de 

svarsalternativ de valt. Svarsalternativen kan sedan presenteras i proportion och/eller 

procent. 

 

 Undertyp (b) är en analys om vilket som är det mest typiska svaret, samt hur stor 

variationen i svarsalternativen är. 

Grafisk presentation 

För att presentera de olika svaren kan cirkeldiagram, stapeldiagram och/eller tabell användas, 

de är tre av de vanligaste sätten att presentera svar (Jacobsen 2002). 

Teori, analys intervjuer 

Jacobsen (2002) tar upp om att det vid analys av intervjuer genomförs en annan typ av process. 

En analysprocess av kvalitativ data kan enklast förklaras med de tre följande begreppen: 
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 Beskrivning: Under denna fas ska undersökaren försöka få en så grundlig och 

detaljerad beskrivning som möjligt av insamlad data. Samtal, situationer och intervjuer 

ska registreras så noggrant som möjligt. Dessa beskrivningar är väldigt rika på detaljer, 

analyser och variationer.  

 Systematisering och kategorisering: Denna fas går ut på att systematisera samt minska 

på omätlig information som finns tillgänglig före en analys. I analysprocessens alla faser 

genomförs en förenkling av information för att göra den begriplig för alla. 

 Kombination: Efter att informationen har systematiseras kan sedan en tolkning av de 

data utföras. Detta innebär att leta efter meningar, orsaker eller försöka generalisera i 

viss ordning i data. I denna fas försöker undersökaren se vad som blivit direkt sagt eller 

gjorts åt “problemet”.  

Beskrivning - från rådata till renskrivna data   

Rådata kallas det som samlas in från exempelvis en intervju eller observation. Den första frågan 

som ställs i förhållande till rådata är, “Hur komplett är insamlad data?”. Det enklaste sättet att 

göra detta vid intervjuer är genom bandinspelning, det är ett hjälpmedel som kan registrera hela 

samtalet med intervjupersonen (Jacobsen 2002). 

Renskrivning & kommentarer 

Efter att intervjun har genomförts och spelats in måste den transkriberas, dvs. överföra talet till 

skrift. En skriftlig presentation av informationen som samlats in kallas för asynkron. 

Undersökaren försöker få ut helheten av samtalet från inspelningen genom att flera gånger spola 

fram och tillbaka för att dokumentera allt.  Fördelen med detta är att kommentarer kan göras 

vid sidan för att lättare kunna finna och markera i förhållande till frågan som ställts (Jacobsen). 

Val av verktyg frågeformulär 

Undersökningens frågeformulär utformades på en plattform som innehöll svarsalternativ med 

automatisk kodning, vilket i sin tur har styrt vilka verktyg som använts för kodningen. 

Svarsalternativen i formuläret har utgjorts av de tre olika huvudtyperna: kategoriska, 

rangordnade och metriska.  

De olika svarsalternativen till frågorna har blivit tilldelade olika siffervärden, det statistiska 

programmet har därefter grupperat svarsalternativen utifrån uppgiftslämnarna. Svaren i 

förhållande till frågorna har sedan presenterats i proportion och procent, dvs. antalet som valt 

respektive svarsalternativ samt värdet av det i procent. 
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I förhållande till univariat analys användes undertyp (a) enkla fördelningar där de inkomna 

svaren fördelades till de enskilda frågorna. Plattformen där formuläret lagts ut har automatiskt 

räknat ut i både proportion och procent antalet respondenter som valt ett visst svarsalternativ. 

Val av verktyg för frågeformulären 

För att presentera resultatet av de inkomna svaren har cirkeldiagram, stapeldiagram samt 

tabeller använts i rapporten.  

Cirkeldiagram har använts för att dokumentera resultatet där respondenterna enbart kunnat välja 

ett svarsalternativ. Stapeldiagram har använts då respondenterna haft möjlighet att välja fler 

svarsalternativ. Tabellerna har använts för bl.a att dokumentera inkomna skriftliga svar, antalet 

som valt de svarsalternativ samt motsvarande procent. 

Val av verktyg intervjuer 

Intervjuerna som genomförts med de fyra olika landstingen / regionerna har spelats in. Dessa 

inspelningar har transkriberats av forskarna, där de enkelt kunnat spola fram och tillbaka för att 

dokumentera allt. Efter transkriberingen har forskarna färgkodat de olika intervjuerna utifrån 

tre olika teman: Textinformation, System samt Användning av system. Det har varit till hjälp för 

att enklare kunna jämföra och analysera utifrån de frågor som ställts till samtliga 

intervjupersoner. 

Analysens fokus i detta arbete har varit att analysera flera intervjuer för att kunna titta närmare 

på och klarlägga vilken uppfattning de olika landstingen har till olika frågor, samt hur de agerar 

i vissa situationer. 

För att analysera resultaten av intervjuerna har tre teorier utgjort ett teoretiskt ramverk använts. 

Detta ramverk har ställts mot de svar som de olika landstingen uttalat sig om. 

 

3.6   Tillförlitlighet 

För att en uppsats ska håll en god vetenskaplig nivå är det viktigt att validiteten och reliabiliteten 

säkerställs. Metoden i ett arbete får undersökaren att gå igenom ett antal steg för att genomföra 

denna undersökning. För att samla in empiri använder man sig av en metod, och den empiri 

som samlas in genom denna metod bör uppfylla två olika krav: 

 Att empirin ska vara giltig och relevant (validitet) 
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 Att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig (reliabilitet) 

    (Jacobsen 2002) 

Begreppet validitet definieras hur relevant insamlad data är i förhållande till det upplevda 

problemet. Det kan ses som ett mätinstrument med förmågan att mäta det som avses att mäta. 

Begreppet reliabilitet kan enkelt uttryckas som konsistens, målet är att en undersökning ska 

kunna upprepas flera gånger och få liknande resultat varje gång (Jacobsen 2002). 

Sammanfattningsvis går validitet ut på vad som ska mätas och reliabiliteten hur man mäter. 

 

3.6.1 Rapportens validitet och reliabilitet 

Validitet  

Validiteten i förhållande till det upplevda problemet har eftersträvats genom att ett noggrant 

förarbete har genomförts i början av arbetet, detta för att få en klar bild av den nuvarande 

situationen.  

Dokumentstudierna har i detta arbete fungerat som ett komplement, där andra forskares resultat 

har analyserats för att identifiera och jämföra resultat som hade kunnat framgå i detta arbete om 

fler respondenter besvarat frågeformuläret.  

För att bibehålla validiteten dvs. säkerställa att det som ska mätas verkligen mäts så har 

kontinuerlig kontakt med handledare och kursansvarig upprätthållits. 

Reliabilitet 

För att säkerställa reliabiliteten har frågeformulären besvarats av respondenter som har eller 

har haft diagnosen cancer. En webbenkät publicerats på två olika Facebook-grupper där 

respektive grupp har ca 9000 och 3200 medlemmar. Inom dessa grupper finns medlemmar som 

exempelvis har eller har haft diagnosen cancer samt närstående till dessa personer, det finns 

även de som enbart är intresserade inom ämnet. De båda grupperna har som syfte att agera som 

en samlingsplats för alla som har ett intresse inom ämnet cancer.  

I förhållandet till detta arbete så kan reliabiliteten utifrån webbenkäten inte säkerställas eftersom 

svarsfrekvens varit låg i båda grupperna. Det går däremot att diskutera utifrån det resultat som 

hade kunnat uppstå med önskat antal deltagare, det vill säga 400- 600 svar. Hade ett sådant 

resultat haft en hög reliabilitet? Skulle samma resultat kunna uppstå vid en ny undersökning i 

samma Facebookgrupper?  
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Det kan även spekuleras kring om samma resultat hade kunnat uppnås om exempelvis 

undersökningen lagts ut i fler Facebook-grupper, om en specifik diagnos hade valts ut, eller om 

urvalet hade ändrats. Något mer som påverkar ifall nya studier kan ge samma resultat är 

tidsaspekten. Utvecklingen inom digitalisering går framåt, informationsbehovet blir allt 

viktigare och arbetet med standardiserade vårdförlopp har nyligen påbörjats. Det är något som 

kan tas i beaktande för vidare forskning. 

 

3.7 Generaliserbarhet 

Begreppet generaliserbarhet kan definieras som hur pass väl en undersökning stämmer överens 

med verkligheten (Jacobsen 2002).  

I förhållande till den information som samlats in utifrån intervjuerna med de olika landstingen 

så kan informationen generaliseras i vissa punkter. De fyra landstingen följer samma juridiska 

lagar vad gäller sjukvården vilket innebär att vissa saker hanteras liknande på de olika 

landstingen. 

Vad gäller generaliserbarheten i relation till frågeformuläret så har svarsfrekvens varit låg 

utifrån önskat antal inkomna svar. Detta innebär att undersökningen utifrån formuläret inte är 

generaliserbart på grund av den låga svarsfrekvensen. 

 

3.8 Etiska överväganden 

Jacobsen (2002) skriver att etiska överväganden kan behöva genomföras vid en undersökning. 

Att slaviskt uppfylla de etiska aspekter som finns skulle i princip omöjliggöra en användbar 

forskning. Den fråga som behöver ställas i olika undersökningar är vad som skulle kunna kallas 

för nyttoetik, det vill säga vilka kostnader kan det bli av att helt följa de etiska aspekterna? 

Skulle brott mot de etiska idealen kunna skapa nytta? Följande etiska aspekter tar Jacobsen 

(2002) upp i sin text: 

Informerat samtycke:  

Personen ska vara medveten om eventuella risker samt vinster med undersökningen och utifrån 

det göra ett aktivt val att delta. Informerat samtycke kan ställas upp i fyra huvudkomponenter: 

kompetens / förmåga att göra eget val, frivillighet att delta, rätt till information och förståelse 

av informationen. 
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Rätt till privatliv:  

Precis som kravet frivillighet att delta finns ett krav att de som undersöks har rätt till en frizon 

i livet som inte ingår i undersökningen, det vill säga rätt till okränkt privatliv. Det finns tre 

uppdelningar inom detta, hur känslig är informationen för deltagaren? Hur privat är 

informationen som ska samlas in? Kan deltagarna identifieras utifrån insamlad data? 

Dataetik:  

Det finns ett krav på att så långt det är möjligt försöka presentera fullständigt resultat i rätt 

sammanhang. Att presentera data i fullständigt sammanhang innebär att presentera rådata vilket 

inte är möjligt. I en rapport görs en analys av rådata vilket innebär en reducering av mångfald 

och detaljer.  

Vidare är det självklart att data samt resultat inte ska förfalskas men tyvärr visar undersökningar 

att inom de flesta vetenskaper förekommer det att resultat förfalskas. Det skapar frågan, har 

forskaren haft anledning att manipulera sitt resultat? För att minska risken av förfalskat resultat 

kan någon utomstående få ansvar att analysera data eller så kan data lämnas tillgänglig för 

kontroll av andra, detta för att se ifall samma resultat kan upprepas med samma data. 

Etiskt dilemma utifrån forskaren: 

När en forskare har en uppdragsgivare kan ett etiskt dilemma uppstå. Det kan handla om att 

forskare låter sig köpas för att presentera det resultat som uppdragsgivaren önskar. Det gör att 

uppdragsforskning ställer stora integritetskrav på forskaren.  

En problemställnings grundkrav är just det att forskaren kan få fram ett helt oväntat resultat 

som överraskar både forskare och uppdragsgivare. En forskare ska i sitt arbete vara oberoende 

i relationen till sin uppdragsgivare vilket kan garanteras med hjälp av en etisk granskning utförd 

av oberoende part. 

Ett annat etiskt dilemma är att en forskare i sin forskning ska vara värderingsfri och neutral. 

Detta anses inte vara möjligt eftersom forskaren redan vid sitt val av problemställning styrs av 

sina egna värderingar. Det leder till stora krav på öppenhet i undersökningar.  

 

3.8.1 Etiska överväganden i rapporten 

De etiska överväganden som gjorts i detta arbete påbörjades redan i början av kursstarten. Efter 

att frågeformuläret samt följebrevet hade utformats utfördes en etisk egengranskning. Därefter 

sändes frågeformuläret, följebrevet och den etiska egengranskningen till Etikkommittén Sydost. 
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Följebrevet 

I följebrevet (bilaga 2) fanns en utförlig information om undersökningens syfte, planerad 

hantering av data, hantering av personuppgifter etc. för att de tillfrågade skulle förstå vad det 

innebar för dem att delta och utifrån det kunna ta ett eget aktiv beslut. I följebrevet fanns 

kontaktuppgifter för att tillåta människor att ställa frågor ifall det var något de undrade över 

eller inte förstod. 

Frågeformuläret (bilaga 3) innehöll frågor som berör deltagarnas privatliv och utvalt ämne 

innebar en stor risk att väcka upp känslor hos alla de som läste förfrågan om att delta i 

undersökningen. Detta togs i beaktande och flertal olika organisationer kontaktades med frågor 

om ifall de kunde ställa upp som kontakt och / eller stöd för de människor som till följd av 

undersökningen behövde prata med en medmänniska, präst, psykolog etc. I följebrevet infördes 

kontaktuppgifter till de organisationer som valde att ställa upp. 

Insamlad empiri 

Inför detta arbete valdes respondenternas integritet framför möjligheten till öppenhet kring de 

data som frågeformulären samlade in. Det innebar ett val av att inte samla in några uppgifter 

som kunde leda till att identifiera deltagarna. Inte ens deras IP-adresser sparades. Ett löfte gavs 

till respondenterna att deras svar skulle förstöras så fort som arbetet var examinerat samt 

godkänt. Det försvårar därmed för oberoende personer att kontrollera dataanalysen. 

Etiskt dilemma 

Detta arbete är ett examensarbete där studenterna själva valde vad de ville undersöka. Det gör 

att det fanns ett etiskt dilemma utifrån att vara värderingsfri och neutral. För att minimera risken 

har den kontinuerliga kontakten med handledare från Lnu varit till stor hjälp. Eftersom detta är 

en uppsats som skulle examineras gjordes även en bedömning av examinatorn. Det gör att 

opartiska personer fått insyn i hur empirin samlats in, hur resultatet presenterats samt 

analyserats. Valet av ämne står studenterna själva för vilket innebar att det inte fanns något 

etiskt dilemma utifrån uppdragsgivare att beakta.   
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4 Empiri 

4.1 Patientlag 2014:821 

Information är viktigt för en patient, det finns numera en patientlag samt direktiv som styr 

vilken information som en patient ska få. Patientlagen visar att informationen som ges ska vara 

relevant för den individuella patienten beroende på vilken information som önskas och att det 

är informationsgivarens ansvar att se till så patienten förstår den information som hen får.  

Patientlagen infördes 1 januari 2015 och många av bestämmelserna som denna lag innehåller 

finns sedan innan i andra lagar (Waldenström 2017). Patientlagen är till för att stärka patientens 

ställning, främja patientens integritet, delaktighet och självbestämmande inom hälso- och 

sjukvårdsverksamheter (SFS 2014:821  kap. 1 1§ 1 st.). Enligt lagen ska patienten få 

information om sitt hälsotillstånd, tillgängliga undersökningsmetoder, vård och behandling, 

hjälpmedel vid funktionsnedsättning, när hen kan få vård, förväntat vård- och 

behandlingsförlopp, komplikations- och biverkningsrisker, eftervård och tillgängliga metoder 

för att minska risken för skada samt sjukdom (SFS 2014:821 kap. 3 1§). Patienten ska likaledes 

få information kring hens möjlighet att välja behandlings- alternativ, second opinion, fast 

vårdkontakt och vårdgaranti (SFS 2014:821 kap. 3 2§). Det kan jämföras med att informationen 

ska vara relevant samt tillförlitlig utifrån patientens individuella önskemål. 

Huruvida den person som får informationen förstått innehållet samt betydelsen eller inte är på 

informationsgivarens ansvar. Informationsgivaren ska så långt som möjligt säkerställa att 

mottagaren förstått den information som getts (SFS 2014:821 kap. 3 7§). Här drar vi en 

jämförelse med att den information som en patient med cancer får ska vara lättillgänglig och 

representativ för att hjälpa patienten att förstå den information som hen får. 

 

4.2 Primärvård 

För att läsaren ska kunna veta vad som är skillnaden på primärvård och Standardiserade 

vårdförlopp (kap. 4.4) följer en kortare förklaring om primärvården. 

Det som ingår i primärvården är till exempel vårdcentraler, mödrahälsovården, hemsjukvård, 

barnavårdscentral etc. Oftast är det till primärvården en patient söker sig ifall det inte handlar 

om akuta tillstånd. Det är oftast efter ett besök inom primärvården som patienten blir skickad 

till, eller får en remiss till, specialistläkarvården (Hälsokontrollen u.å). 
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Enligt socialstyrelsen är primärvården en del av den öppna vården, dess uppgift är att ansvara 

för grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering 

(Socialstyrelsen, 2016). Primärvården behandlar de individer som inte kräver användning av 

sjukhusets medicinska och tekniska resurser eller andra kompetenser. Vad som ingår i 

primärvårdens uppdrag påverkas av landstingets bedömning om insatsen kräver sjukvårdens 

medicinska och tekniska resurser eller om annan kompetens krävs (Socialstyrelsen, 2016). 

 

4.3 Individuell vårdplan 

I resultatet har empiri samlats in kring vad som menas med Standardiserad förlopp (SVF) och 

i bland annat intervjuerna omnämns min vårdplan. För att tydliggöra skillnaden mellan MVP 

och SVF följer här en beskrivning av MVP.  

En definiering av begreppet vårdplan innebär en planering av den vård som patienten ska få, 

den utgår ifrån patientens behov (BUP, 2018). Det som diskuteras under första mötet mellan 

behandlaren och patienten dokumenteras i vårdplanen. Här går de igenom vilka problem eller 

behov som patienten har, de mål och delmål som ska uppnås, vilken eller vilka insatser som 

planeras samt när insatsen ska följas upp. Meningen med en vårdplan är att patienten ska veta 

vilka insatser som ska göras på hen, hur lång tid de kommer att ta samt när den ska följas upp 

(BUP, 2018).  

Bakgrund till min vårdplan inom cancervården 

Enligt RCC ska MVP finnas samt följa med patienten genom hela vårdprocessen (bild 8).  

 

Bild 8, Min vårdplan ska sträcka sig genom hela vårdprocessen  

RCC skriver att det pågår ett arbete med att skapa standardiserade nationella vårdplaner inom 

cancervården och i skrivande stund utvecklar de mallarna inom sex olika diagnoser. Prognosen 
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visar att dessa mallar inte kommer bli klara under 2018 utan de behöver kompletteras med 

regional information (Alm 2018).  

Satsningen med MVP är en överenskommelse mellan staten och SKL som beslutades 2011. 

Under 2012 påbörjades arbetet med att inventera patienternas behov vilket gjordes i samarbete 

med företrädare från patientföreningar samt referensgrupp från RCC. Vidare har 

referensgrupper förankrat de förslag som framkommit. Respektive patientförenings 

referensgrupp bestod av medlemmar från patientföreningarna samt företrädare från RCC 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2012). 

SKL skriver att projektledaren för projektet med att utforma MVP inhämtade kunskap, 

erfarenheter samt åsikter från både sjukvårdspersonal och patienter från England samt USA. 

Det framgick att behovet av individuell vårdplan för olika grupper av patienter såg väldigt olika 

ut. För en del patienter var utredningsfasen mest traumatiskt och därför var behovet större för 

dem i den fasen. Andra ansåg att deras behov av individuell vårdplan var störst efter att 

diagnosen var satt och behandling skulle påbörjas (Sveriges Kommuner och Landsting 2012).   

Personal och patienter var dock överens om att en individuell vårdplan samt samman- 

fattningen var viktiga verktyg. Sammanfattningen bestod av information kring utförd 

cancerbehandling samt information om vad patienten ska vara uppmärksam på i framtiden och 

vart de kan vända sig efter avslutad behandling (Sveriges Kommuner och Landsting 2012).  

Syftet med projektet är att alla patienter med cancerdiagnos ska få en skriftlig MVP som 

utformas för patientens skull samt i samarbete med patienten. Det möjliggör för ett större ansvar 

kring den egna vården för de patienter som önskar kunna det. MVP är likaledes viktig för vården 

då det kan effektivisera resursbesparing samt skapa utrymme för kompetensförstärkning (Alm 

2018).  

De verksamheter som under 2018 vill testa ny funktionalitet samt påverka utvecklingen kan få 

stöd med igångsättandet av en nationell projektgrupp. Verksamheterna behöver anmäla sitt 

intresse först för att få denna hjälp. Detta nationella införandeprojekt är ett uppdrag utfärdat av 

RCC i samverkan med, SKL samt Inera för att ge landsting och regioner stöd med införandet 

(Alm 2018). 

RCC skriver att det finns en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att den digitala 

MVP ska färdigställas samt börja införas i landstingen under 2018. Under 2017 testades den 
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digitala MVP inom tre landsting och slutsatserna som framkom visar på god användbarhet. Den 

digitala MVP kommer bestå av de fem kategorierna Kontaktuppgifter, Vårdförlopp, Stöd och 

råd, Patientens rätt samt Mina behov (Regionala Cancercentrum 2018). 

Det som MVP ska innehålla är enligt RCC (Alm 2018) är bland annat följande:  

 Kontaktuppgifter  

o Läkare 

o Kontaktsjuksköterskan 

o Kurator 

o Andra viktiga personer 

 Tider och beskrivningar kring olika åtgärder, såsom: 

o Undersökningar 

o Behandlingar 

 Under behandling  och rehabilitering: 

o Information om stöd, råd och åtgärder 

 Information om vad patienten kan göra själv 

 Patientens rättigheter 

o Exempelvis rätt till ny medicinsk bedömning 

 Efter avslutad behandling: 

o Tydlig information om uppföljning 

o ex vem patienten kan kontakta 

o En sammanfattning om processen, vad har patienten varit med om, vad är viktigt 

att tänka på etc. 

 

4.4 Standardiserade vårdförlopp (SVF) 

Regeringen och SKL har påbörjat ett arbete att mellan åren 2015-2018 utföra en Nationell 

satsning kring att minska de regionala skillnaderna samt förkorta väntetiderna inom svensk 

cancervård. Att införa det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp är de 

viktigaste insatserna och Regionala Cancercentrum (RCC) samt SKL ger landstingen regionalt 

och nationellt stöd för att införa systemet (Brändström 2018).  
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Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC) har publicerat ett styrdokument som beskriver 

vad SVF är och hur det ska genomföras. I styrdokumentet nämns det att det finns en gemensam 

mall för hur SVF ska användas inom Sveriges olika landsting och regioner. Det är både 

primärvården och specialistvården som ingår i SVF. Processkartan (bild 9) visar de 

huvudprocesser som ingår i SVF och de består av ingång, utredning, behandling och 

uppföljning. De processteg som tillsvidare ingår i svenska SVF är processteg ingång, som 

startas vid en misstanke om cancer, samt processteg utredning, som avslutas när sjukvården 

fastställt ifall patienten har cancer eller inte och processteg behandling ska påbörjas (RCC, 

2017).  

 

Bild 9, Process för SVF (Regionala Cancercentrum i Samverkan 2017). 

Enkätundersökning 2016 

Under 2016 och 2017 genomfördes en mätning bland patienter som ingår i det standardiserade 

vårdförloppet och resultatet för deras enkätundersökning finns tillgänglig på Nationell 

patientenkäts webbsida (Midböe 2017). Nationell patientenkät består av sju dimensioner, 

helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, 

kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet (Midböe u.å).  

På sidan Nationell patientenkät finns deras resultat från enkätundersökningen 2016 som gjorts 

bland patienter med cancer som ingår i det standardiserade vårdförloppet. Att vara en del av 

standardiserade vårdförloppet handlar om att vara delaktig i det nya systemet, det handlar inte 

om att alla har fått cancer utan en del patienter får veta att de är cancerfria. Följande resultat har 

valts ut från Nationell patientenkät (Midböe 2017) för att jämföra det resultat som framkommit 

i enkätundersökningen till denna rapport (se kapitel  4.5). 
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Antal svar 

18049 enkäter skickades ut till människor som varit delaktiga i det standardiserade 

vårdförloppet och det var 9976 respondenter som besvarade enkäten. Vid utskicket var det 18 

cancerdiagnoser som ingick i detta system. Utav den faktiska populationen på 18049 personer 

var 10771 personer män och 7278 var kvinnor. De 9976 respondenterna som besvarade enkäten 

bestod av 6185 män samt 3791 kvinnor. Vid undersökningens tidpunkt var det 5354  som hade 

fått en cancerdiagnos varav 3635 var män och 1719 var kvinnor. De respondenter med 

cancerdiagnos som valde att delta i undersökning var 3549 personer, 2402 var män och 1147 

var kvinnor (Midböe 2016).   

Resterande resultat från Nationell patientenkät kommer endast behandla den grupp 

respondenter som vid tidpunkten hade fått en cancerdiagnos. Detta för att kunna dra en parallell 

med detta arbetets faktiska population. 

Tillgänglighet 

Det var 3417 respondenter som besvarade frågan om hur de fick veta att de hade cancer. Utav 

dem var det 85,4% som fick besked i ett personligt möte med läkaren, 1,4% fick det ifrån annan 

vårdpersonal 7,6% fick beskedet över telefon, medan 4,3% fick svaret via brev (Midböe 2016). 

Vid frågan om vilken kanal patienten hade önskat att de fått beskedet om sin diagnos på var det 

3360 respondenter som svarade. 80,2% av dem önskade att de hade fått beskedet via ett 

personligt möte med läkaren, 0,7% ville få det av annan vårdpersonal, 3% önskade att de fått 

det över telefon medan 2,1% ville fått det med brev (Midböe 2016). 

Vid frågan om de hade fått en individuell vårdplan var det 3423 respondenter som svarade, 35,4 

hade inte fått det alls, 28,9% hade fått det under vissa delar av utredningen / behandlingen 

medan 35,7% svarade “Ja, helt och hållet” (Midböe 2016).  

Begriplighet 

I enkäten fanns frågor kring begriplighet av information angående utredningens resultat som 

patienten fått av vårdpersonalen. Det var 3484 respondenter som besvarade frågan varpå 66,4% 

fullt ut förstod informationen medan 1,2% inte förstod den alls (Midböe 2016). 
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Relevans 

3485 respondenter besvarade frågan om de ansåg att de fått tillräckligt med information under 

den tid som utredningen pågick. Av dem 60,2% att de fullt ut anser sig ha fått tillräckligt med 

information medan 2,6% inte alls fick tillräckligt med information (Midböe 2016). 

 

4.5         Empiri frågeformulär 

För att kunna samla in empiri som besvarar forskningsfrågan behövdes ett större antal 

människors åsikter och uppfattningar beaktas och för det utformades en digital webbenkät. 

Enkäten innehöll 28 frågor som tillsammans skulle ge en bild av hur personer som 

diagnostiserats med cancer upplevde att kvaliteten på informationsflödet från svensk 

cancersjukvård till dem hade sett ut. Flera allmänna frågor valdes ut för att kunna utföra 

korrelationsanalyser. 

Det blev dock ett lågt deltagande på arbetets undersökning utifrån den kvantitativa metoden. 

Önskemålet var att få in mellan 400-600 svar men antalet som deltog var 21 personer. Som 

minst var det nio personer som svarade på frågorna, som mest 21 personer. På grund av den 

låga svarsfrekvensen gick det inte att generalisera resultatet utifrån hela populationen. I följande 

kapitel presenteras därför en sammanfattning av det resultat som studiens frågeformulär fick 

fram. Resultatet presenteras utifrån allmän information, före diagnos, under 

utredningsprocessen samt efter diagnostisering. Fullständig data presenteras i bilaga 4. 

4.5.1 Allmän information 

Webbenkäten publicerades i två Facebook-grupper där det gemensamma antalet deltagare var 

12 249 personer. Exakt hur många av dem som var män respektive kvinnor har inte 

kontrollerats. Det var 21 respondenter som besvarade enkäten och 17 av dem besvarade frågan 

om kön. Av dessa respondenter var två personer män och 15 var kvinnor.  

Åldern på de som besvarade enkäten låg på mellan 31-70 år och majoriteten av dem var mellan 

51-60 år gamla. Det var 17 respondenter som besvarade frågan om var de bodde när de fick sin 

diagnos och de bodde på 14 olika platser varav en bodde i Finland. Utav respondenterna som 

besvarade frågan om hur länge sedan de fick sin diagnos visade det sig att de flesta hade fått 

sin diagnos för 0-5 år sedan. Det framkom i undersökningen att den vanligaste diagnosen var 

någon form av bröstcancer hos deltagarna men det var totalt nio olika diagnoser som namngavs. 
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4.5.2 Före diagnos 

Tio av de 21 som besvarade enkäten försökte att själva hitta information om vad deras symptom 

kunde innebära. De fick bedöma kvaliteten på namngivna system utifrån hur pass relevant, 

begriplig samt tillgänglig informationen var som de kunde hitta. De kunde även fylla i 

alternativet på annat sätt eftersom inte alla tillgängliga system var namngivna.  

Relevans 

Resultatet visar att utav de som själva sökte information kring sina symptom så ansåg flertalet 

att de kunde hitta relevant information via de system de använde sig av. Det var ingen av 

respondenterna som ansåg att all information de hittade var helt irrelevant. 

Tillgänglighet 

När det handlade om tillgängligheten, det vill säga hur enkelt eller svårt det var för deltagarna 

att själva söka information utifrån sina system, visar det att de ansåg det vara enklast att söka 

via Google. Även om flertalet ansåg det enkelt att söka via Google visar resultatet att några av 

dem ansåg det vara relativt svårt att hitta den information de sökte via respektive system. 

Begriplighet 

När symptom uppstår och vi människor själva börjar söka information kring vad symptomen 

kan innebära, är den tillgängliga informationen tillräckligt begriplig? Är det lätt att förstå den 

information som går att hitta?  

Det var tio respondenter som besvarade frågan och resultatet visar att alla tio bedömde 

begripligheten för informationen de hittade via Google medan endast två bedömde 

begripligheten av informationen de fick via 1177. Svaren visar att ingen av respondenterna 

förstod allt de hittade, det var inte heller någon som på något alternativ svarade med ”förstod 

ingenting”. 

 

4.5.3 Utredningsprocessen 

Information, läkare till patient 

Det var 17 respondenter som besvarade frågan om de fick någon information på första besöket. 

På patienternas första läkarbesök var det elva stycken som fick information av läkaren om vad 

exempelvis symptomen kunde tyda på, varför läkaren utförde olika undersökningar etc. Sex av 

dem ansåg sig inte ha fått någon sådan information alls på det första läkarbesöket  
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Tillgänglighet 

Tillgänglighet handlar om att kunna få tag på den information som önskas när den önskas. 

Något som kan påverka när en patient med cancer kan få den information som de vill ha kan 

bero på olika väntetider. 

På frågan kring hur lång tid det tog att fastställa en diagnos tog det 0-3 månader för majoriteten 

av de 17 respondenterna som svarade innan de fick mottaga relevant information om sin 

diagnos. Två fick vänta i 0-6 månader medan det dröjde 1-2 år för en av dem. Därefter var det 

16 respondenter som besvarade frågan om hur de fick ta emot information från läkare och 

sjukvården. Nio stycken av dem fick det endast muntligt, sex av dem fick det både muntligt och 

skriftligt medan en av respondenterna svarade att de inte fick någon information alls, vare sig 

skriftligt eller muntligt. 

På frågan om hur patienterna själva upplevde olika väntetider var det 17 respondenter som 

svarade hur de ansåg att tillgänglighet av önskad information från läkare / sjukvård såg ut. Det 

som kan uttolkas från resultatet var att respondenterna i högre grad generellt uppfattade 

väntetiderna som alldeles för långa än att de upplevdes som korta väntetider. Utifrån väntetid 

för återbesök / återkoppling och provsvar ansåg 5 respektive 6 personer att det var förväntad tid 

de fått vänta.  

Begriplighet 

Det är viktigt att en patient verkligen förstår den information som de får av sin läkare samt 

sjukvården. Det var 17 respondenter som besvarade frågan om hur begriplig de ansåg att 

informationen kring deras diagnos var. Resultatet visar att även om de flesta respondenterna 

förstod den information de fick, var det tre personer som ansåg att det var svårt att förstå den 

information de mottagit muntligt medan en person ansåg det svårt att förstå den skriftliga 

informationen som hen fick. Det går även att se att en person inte förstod någonting alls av den 

muntliga informationen hen fick av sin läkare kring sin diagnos.  

Relevans 

Inom informationslogistik är det viktigt att kontrollera ifall rätt person får rätt information, dvs 

att den information de mottar är relevant för dem. I undersökningen ställdes därför frågan kring 

hur mycket relevant information patienterna fått under hela processen. Respondenterna kunde 

svara på frågan genom att gradera sitt svar utifrån en skala av 0 till 100. 
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Det var 21 respondenter som besvarade frågan och av dem ansåg 7 personer att de under hela 

processen fått all den information som de ansåg sig behöva / önskat (stapeldiagram 1).  

 

 

Stapeldiagram 1, Hur relevant information respondenterna ansett sig få genom hela processen. 

4.5.4 Efter diagnos 

Valet med frågorna kring information- och stödsystem efter diagnos var att undersöka ifall 

respondenterna hade egen kunskap om vilka system de kunde söka information i, vilka system 

som läkare / sjukvård rekommenderade samt vilken kvalitet på informationen respondenterna 

bedömde att respektive system kunde tillgodose dem med.  

Det var 17 respondenter som besvarade frågan om de visste vilka information- och stödsystem 

det fanns som de kunde söka egen information och/eller stöd i. Nio av respondenterna angav 

att de visste om olika information- och stödsystem, sex av dem hade ingen kunskap om något 

system alls som de kunde söka information/stöd hos, två stycken valde alternativet “vet inte”. 

Sammanlagt var det 13 olika information- och stödsystem som respondenterna hade kunskap 

om sedan tidigare, exempelvis fanns kännedom om att de kunde vända sig till 1177, 

Lydiagården, psykolog och Vidarkliniken.  

När en patient har fått sin diagnos så är det läkaren som är deras första informationskälla. I 

efterhand kan patienten känna ett behov av att söka information vidare och då kan det vara bra 

ifall läkaren / sjukvården har förmedlat vilka källor som har relevant och tillförlitlig 

information. Det var 16 respondenterna som besvarade frågan om de fått några förslag från 
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sjukvården/läkaren på information- och stödsystem att använda ifall de ville veta mer kring sin 

diagnos, sjukdomsförlopp, behandlingsalternativ, biverkningar, prata med någon om deras oro 

etc. Utav dessa 16 respondenter angav nio av dem att de inte fick några förslag, fyra stycken 

svarade att de inte mindes något och tre valde att kryssa för ”ja, annat”. De förslag som de 

sistnämnda tre hade fått var Psykosociala enheten, broschyrer och annat tryckt material samt 

att kontakta kontaktsjuksköterskan. 

Kvalitet på rekommenderade system 

För att kunna mäta kvaliteten på den information som respondenterna kunde hitta över 

rekommenderade system fick de fylla i hur nöjda / missnöjda de var utifrån 

informationssystemets relevans, tillgänglighet samt begriplighet. 

Det var totalt 16 respondenter som besvarade frågan kring kvalitet på rekommenderade system 

och resultatet visar att fyra personer var nöjda med relevansen på de rekommenderade systemen 

medan fem inte alls var nöjda. Fyra personer ansåg sig vara nöjda med begripligheten på 

systemen medan två inte alls var nöjda. Angående tillgängligheten kring systemen ansåg sig 

två respondenter vara nöjda medan två inte alls var nöjda med den.  

Andra informationskällor 

För att få en bild av vilka informationskällor, utöver de system som läkaren / sjukvården 

rekommenderade, som respondenterna visste om ställdes frågan i frågeformulären om att 

bedöma kvaliteten på de information- och stödsystem som de känner till. Med kvalité menades 

relevans, tillgänglighet och begriplighet. 

Det var nio respondenter som besvarade frågan och tillsammans uppgav de 15 olika 

informationskällor, exempelvis amerikanska forskningssidor, 1177, Pubmed med flera. 

Eftersom de flesta källor endast använts av enstaka personer gjordes valet att inte mäta 

kvaliteten i detta resultat.  

Önskad information 

En viktig fråga är vad som egentligen är relevant information för varje individ? Vad vill de 

veta? Vilken information söker de själva efter? Detta är en stor fråga som det inte fanns 

möjlighet att fullt ut undersöka i detta arbete. Valet blev att välja ut ett fåtal alternativ att kryssa 

i men även valet att välja “annat” för att kunna göra eget tillägg.  
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Resultatet visar att av de 17 respondenterna som besvarade frågan fanns ett mönster kring vad 

de sökte för information. Störst intresse, varav 14 respondenter sökte information om, var 

kategorierna: sjukdomsförlopp, statistik, behandlingsmetoder, biverkningar, kostråd samt 

alternativ medicin. 

Tillgänglighet 

På frågan om hur enkelt, det vill säga hur lättillgängligt, respondenterna ansåg att det var för 

dem att själva söka efter önskad information var det 17 stycken som besvarade. Tabell 1 visar 

hur många det var som sökte information kring respektive alternativ samt hur enkelt / svårt de 

tyckte det var. Tabellen visar antal respondenter som bedömde hur enkelt / svårt de ansåg att 

det var att hitta det de sökte. Det som syns är att endast två av respondenterna inte hittade det 

de eftersökte. 

Tabell 1, Upplevd tillgänglighet kring önskad information. 

Relevans 

All information är inte lika relevant för alla personer utan det är individuellt vad en patient vill 

veta mer om. Det viktiga är att mäta hur relevant information respektive respondent ansåg att 

de kunde hitta.  

Frågan kring relevans utgick ifrån samma alternativ som fanns med i önskad information och 

tillgänglighet. Det var 15 respondenter som besvarade frågan om hur relevant information de 

kunde hitta utifrån svarsalternativen. Resultatet visar att överlag hittade respondenterna relevant 

information men även en del irrelevant information.  
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Vad vill respondenterna att läkare / sjukvård ger mer information om? 

Den sista frågan i frågeformuläret var en öppen fråga där respondenterna själva kunde skriva in 

vad de inte fick information om samt vad de önskar att sjukvården / läkaren i framtiden ska ge 

information om. Det var 15 respondenter som besvarade frågan och det fanns ett tydligt mönster 

av att de önskade få mer information om vad de kunde göra själva. De önskade generellt få råd 

om den egna delaktigheten i läkningsprocessen så som exempelvis råd om kost, motion, hur de 

kan stärka sitt immunförsvar, boosta kroppen inför tuffa behandlingar etc. 

Utöver det önskade respondenterna mer acceptans och information från läkare / sjukvård 

angående alternativa metoder och internationella studier. De önskade mer ärlig information 

kring biverkningar och långsiktskonsekvenser till följd av behandlingsalternativen.  

 

4.6 Intervjuer 

Fyra personer ifrån fyra olika landsting / regioner har intervjuats och i följande kapitel har deras 

svar sammanfattats till en enhetlig text. 

I arbetet betecknas informanterna  med Informant 1, Informant 2, Informant 3 samt Informant 

4 för att ge en viss konfidentialitet (tabell 2). Resultatet som presenteras är en sammanslagning 

av de fyra intervjuerna och det är endast när någon av informanterna har en avvikande åsikt / 

uppfattning som beteckningarna kommer användas som referens.  

Informant Titel Kanal Datum Tid 

Informant 1 Cancersamordnare Möte 2018-05-08 1h 07 min 

Informant 2 Projektledare SVF Möte 2018-05-24 44 min 

Informant 3  Cancersamordnare Telefon 2018-05-08 23 min 

Informant 4 Basenhetschef Telefon 2018-05-11 20 min 

Tabell 2, Informanterna samt intervjuinformation 

 

4.6.1 Empiri intervjuer 

Den information som sjukvården ska tillhandahålla en patient med cancer måste vara 

evidensbaserad. Informant 2 förklarar att de hämtar bland annat in sin kunskap genom forskning 

i den egna regionen men även ifrån forskarlag som kan vara spridda i Sverige. De följer 
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resultaten via Regionalt Cancercentrum Sydöst (RCS) och RCC som är det nationella organet. 

De har representanter inom nationella forum som plockar hem kunskap samt att i nationella 

strukturer har de sjukvårdsdirektörer som tar med sig kunskap hem. 

Informant 2 fortsätter förklara att det finns över 200 olika cancerdiagnoser som finns överallt 

inom vården i Sverige vilket innebär att det är många aktörer som bevakar kunskapen. Efter att 

kunskap och forskning har inhämtats är det viktigt att det förmedlas ut i verksamheten via 

specifika kommunikationskanaler. Processledare för tre regioner/landsting har ansvaret för att 

kommunicera ut inhämtad kunskap i respektive landsting/region för vidare spridning nedåt i 

organisationsstrukturen. Ett kontinuerligt arbete med att bygga på dessa kanaler pågår för att 

effektivisera informationsspridningen. En viktig aspekt de arbetar med är att tydliggöra 

uppdragen när man befinner sig i de här strukturerna och har en tydlig roll/ funktion för att 

minska risken på att informationen stannar i ledningsstrukturen. 

“Som med all information det är svårt men viktigt. Tänker man på 

kunskapsstyrning så är det en utav dem delarna som man verkligen måste jobba 

mycket med. Det är och säkerställa hur vi når ut så att det i vårdmötet tillämpas 

rätt information och aktuell information. Det är en jätteutmaning, exempelvis 

[...]är vi 10 000 medarbetare, och att alla ska förstå och ta till sig och använda 

den information som kommer ut, det är många tolkningar på vägen. Sen är det 

alltid utifrån respektive individs situation, - det här är viktigt för mig, så det hör 

jag och det här är viktigt för dig, så det hör du”  

      Informant 2 

Alla fyra landstingen / regionerna följer nationella vårdprogram och nationellt vårdprogram för 

cancerrehabilitering. Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering är relativt nytt och enligt 

informant 2 pågår just nu en implementering av det inom Sydöstra sjukvårdsregionen, dvs 

Östergötland, Kalmar och Jönköping som landsting vilket involverar ca 1 miljon människor.  

Det som framgår i intervjuerna är att de försöker följa nationellt vårdprogram för 

cancerrehabilitering men att det är svårt att kontrollera ifall varje medarbetare verkligen följer 

det. Informant 2 nämner att det fortfarande finns läkare som kan vara präglade av den 

maktposition en läkare kan anse sig besitta. Det kan påverka hur enskilda läkare väljer att ta till 

sig förändringar, om de bestämmer själva att göra som de själva vill eller om de väljer att följa 

något som någon annan har uttryckt. Det finns andra saker som kan försvåra arbetet med att 
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implementera nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering överallt. Vad informant 4 sa kring 

deras möjligheter att följa det var: 

“När det gäller nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering så upplever 

jag inte det som direkt vårdprogram utan det är en kokbok. Allt som står i detta 

vårdprogram skulle inte kunna gå och genomföra i allt och vi har olika 

förutsättningar i våra olika landsting och regioner till att göra detta. Dels beroende 

på befolkningsunderlag och geografi, i det landstinget jag jobbar i så har vi långa 

avstånd mellan sjukhusen, så det är ett påhitt att jämföra vilka möjligheter man har 

till exempel i stora städer som Lund, Malmö eller Göteborg. Men försöker följa det 

utifrån våra förutsättningar detta rehabiliteringsprogram. ” 

                        Informant 4 

Informant 1 och informant 2 förklarar att det är främst kontaktsjuksköterskan som ansvarar för 

att kartlägga patientens behov eftersom det är patientens behov som är grunden. Informant 1 

nämner att till kartläggningen använder de sig av checklistan i “Den ofrivillige resenären” (bild 

10). Detta är en checklista där patienten själv får fylla i vad hen tycker är bekymmersamt och 

därmed vill ha mer information om det, till skillnad från vårdens egna checklistor som utgår 

ifrån vad vården anser vara viktigt att informera om. Informant 2 konstaterar att för att “bringa 

ordning och reda i processen för att så tidigt som möjligt få in cancerrehabilitering” ska 

egentligen alla intressenter bjudas in för att diskutera cancerrehabiliteringen.  

 

Bild 10, Checklista, den ofrivillige resenären (Göransson & Jonsson 2013, ss. 40-41) 



 

  53 (120) 

 

När det kommer till vad läkaren ska informera patienten om så är alla informanterna tydliga 

med att det viktigaste är att vara lyhörd. Läkaren och annan sjukvårdspersonal behöver vara 

lyhörd på vad den individuella patienten vill veta, vilken situation patienten befinner sig i och 

vad patienten är mottaglig för vid varje specifikt tillfälle i processen. En läkare ska inte 

underhålla patienten någonting utan informera utifrån patientens önskemål. Det innebär att vara 

tillräckligt lyhörd för att veta exakt hur mycket information den individuella patienten vill ha 

eftersom det även finns de som inte vill ha någon information alls. En del är väl pålästa medan 

andra av olika anledningar inte kan eller vill hitta egen relevant information. 

Det finns dock några aspekter att tänka på och det är riktlinjer utifrån svensk lag samt enskild 

läkares etiska kod. Utifrån svensk lag finns det inga hinder kring just biten att hålla patienten 

involverad samt informerad om sjukdomsbild och situation. Det som däremot kan påverka är 

enskild läkares etiska ståndpunkt: 

“Det tillhör på något vis deras etiska kod också vad dem ska informera om, dem 

är också individer så när vi pratar om var så handlar det om en tolkning utifrån 

deras person och hur dem väljer och agera helt enkelt. Vi säger ju vem som ska 

informera om cancer, vi säger också att vi vill inte att man ringer och informerar 

om, men vi vet att det händer tyvärr. “ 

             Informant 2 

Informant 4 poängterar att det är viktigt att de inte uppdaterar den digitala journalen med 

information om en allvarlig diagnos innan de haft möjlighet att ge patienten informationen i ett 

personligt möte. Genom att ge information av allvarlig karaktär i ett personligt möte möjliggör 

det för vården att kunna fånga upp, stödja och hjälpa personen, vilket inte är möjligt ifall 

patienten själv läser det i sin digitala journal. 

Informant 2 pratar även om vikten av att informera allmänheten i preventivt syfte, exempelvis 

hur en förälder ska skydda sina barn under sommarhalvåret. Vad som gjorts tidigare år är till 

exempel en ansats för Smålandsidrotten där det är mycket fotbollsskolor och andra 

sommaraktiviteter med barnen. Att de vid dessa aktiviteter får information med till dem som 

ska komma. Syftet är att så tidigt som möjligt få ut den informationen som har betydelse.  

Innan en cancerdiagnos fastställs krävs det att vissa kriterier uppfylls för välgrundad misstanke 

om cancer. Då dessa kriterier uppfylls startas ett så kallat standardiserat vårdförlopp, dessa 
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vårdförlopp är diagnosspecifika och hittills är 31 stycken införda i den svenska sjukvården. 

Informant 1 förklarar följande att: 

“Om man uppfyller de här kriterierna för välgrundad misstanke om cancer då 

startar man ett standardiserat vårdförlopp. Det är en förutbestämd beskrivning 

av vilka undersökningar som ska göras och hur snabbt de ska göras. Sen mäter 

kollar man det här på olika sätt fram till det att patienten startar sin behandling. 

Där har det sagts att om man uppfyller de här misstankarna ,så att en välgrundad 

misstanke om cancer finns, då ska man informera patienten om det, då ska 

sjukvården säga: vi måste göra fler undersökningar för att utesluta - det brukar 

man säga istället för att använda ordet misstänka, så det är en balansgång. Där 

är det ganska tydligt, sen om folk faktiskt gör det kan jag inte svara på” 

                         Informant 1 

Informant 2 förklarar också att det är generell information som de strävar att lämna ut både 

muntligt och skriftligt, där påpekas det även tydligt om vem som har ansvar att kommunicera 

vad och när till patienten. 

Att informera sina patienter är viktigt, numera finns patientlagen som styr vilken information 

som ska ges till patienterna. Informant 3 förklarar följande: 

“Informationen ska vara individanpassad efter patientens förutsättningar och 

man ska anpassa det efter beroende vad man har för erfarenheter med sig inom 

sjukvården, hur man förstår språket eller om man hör dåligt eller vad det nu kan 

tänkas vara. Behandlingsalternativen är något som vi också enligt patientlagen 

ska informera våra patienter om, de behandlingar som finns, vilka alternativ 

finns det, vad kan jag välja på, vad kanske är bäst för mig, vad har dem för 

biverkningar, hur påverkar de min sjukdom.”   

                      Informant 3 

Utifrån den diagnos som fastställs är det viktigt att varje patient får med sig en informations- 

broschyr hem för att diskutera med sina familjemedlemmar om hur personen ska gå vidare. 

Inom sjukvården har de nu även utformat nationella informationsbroschyrer, dessa är översatta 

till olika språk för att informationen ska kunna nå ut till alla.   
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Informant 1 nämner ett informationshäfte som heter “Rosa boken” och är till för de som 

behandlas för bröstcancer, den innehåller exempelvis information om behandlingar, 

rehabilitering, vad som kan hända, biverkningar, praktiska tips etc. Informant 1 påstår även att 

det är något som patienterna med den typen av diagnos önskat väldigt mycket och uttryckt vid 

olika tillfällen att det är något de vill ha. 

Informationen som ska ges ut efter fastställd diagnos beror väldigt mycket på individ samt typ 

av diagnos. Informant 3 förklarar hur de går tillväga: 

“Det är väldigt beroende på vart man är i sitt sjukdomsförlopp, hur pass chockad 

man är i den situationen om man precis har fått information om någonting som 

är jobbigt exempelvis när man precis fått sin cancerdiagnos. Det innebär att den 

person som är vårdare måste känna av den individen som man faktiskt har 

framför sig och på något vis väga av vilken information behöver just den här 

individen nu för och förstå där man är i sin sjukdomsprocess.” 

Informant 3 

Informant 2 påpekar att de har som ambition att trygga sina patienter inför nästa steg, det är 

viktigt att patienten vet vad som gäller samt vad som förväntas av personen och sjukvården i 

nästa steg. Det är dock väldigt svårt att ge generell förklaring över vilken information som bör 

ges ut eftersom varje cancerform kräver olika behandlingar och varje individ reagerar olika på 

dessa. Informant 2 nämner även ett forum de använder sig av som heter “Lära leva med cancer”, 

den vänder sig till både patienter och närstående. Dessa forum leds oftast av kuratorer men vid 

vissa tillfällen kan även sjuksköterskor och läkare delta genom att bidra till lärande om sjukdom 

och biverkningar oavsett vilken sjukdom patienterna lider av. Dock påstår informant 2 att det är 

lättare att starta liknande aktiviteter om diagnosen är identifierad. Det dem vill komma till är 

hur de kan stödja patienterna innan de får reda på sin diagnos. 

Vidare i processen är det viktigt att informera om exempelvis kost och motion. Respektive 

informant förklara att det finns mängder av studier som visar att träning under 

cancerrehabilitering är väldigt effektiv mot biverkningar och att det rekommenderas starkt för 

patienterna. Dock gäller det också att både kost och motion är väldigt individanpassad, 

informant 3 förklarar följande om detta:  

“Patienterna får allmänna råd om levnadsvanor och där går ju rätt kost och 

motion och hela de här bitarna in, men det är också en sån här sak att det är 
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individanpassad för det passar inte alla patienter och i det här fallet när man fått 

en cancerdiagnos då är det också rätt så viktigt att ge den informationen på rätt 

sätt för att inte skuldbelägga patienten för många gånger söker man en orsak till 

kanske varför man har fått en sjukdom så att det är en viktig del. 

     Informant 3 

Även informant 4 förklarar att de måste vara väldigt försiktiga med kosten, Den ena veckan kan 

kosten vara jättebra för patienten medans kommande vecka kan de må jättedåligt av det, det 

gäller att hitta en bra balans i det hela. 

Informant 3 poängterar att kontaktsjuksköterskor får många frågor om kost och liknande, 

anledningen till detta är att många patienter lutar sig mot information de får på exempelvis 

sociala medier, aftonbladet eller något liknande som inte alltid är sanningsenlig. Det är därför 

väldigt viktigt att identifiera patientens behov vad gäller kost och liknande. 

I förhållande till format hur informationen ska förmedlas till varje patient så hävdar respektive 

informant att de strävar efter att informera både muntligt och skriftligt. Informant 3 förklarar 

hur de måste anpassa sig efter varje situation: 

“Det är jätteviktigt på vilket sätt det muntliga ges ut också, det är något av det 

svåraste vi har och göra med för detta med kommunikation det kan ju alltid 

misstolkas, vi har olika sätt och uttryckas på så att det muntliga är jätteviktigt. 

Även viktigt att den man pratar med faktiskt förstår informationen som den får. 

Det är viktigt också och komplettera med det skriftliga, det är inte alltid man kan 

ta till sig av all information för det är ofta mycket information som kommer på en 

och samma gång. Den muntliga informationen behöver upprepas också och då är 

det bra att kunna ha någonting med sig hem att läsa, eller om man hittar det via 

nätet hänvisningar dit eller om man får det tryckt på pappers- material. “  

                 Informant 3 

Samtliga informanter påstår även att lyhördhet är en väldigt viktig egenskap inom sjukvården, 

detta eftersom varje patient kräver individanpassad information och behandling och detta måste 

uppmärksammas av vårdaren. 

Intervjuerna visade att det finns en gemensam linje som följs inom de fyra landstingen / 

regionerna. Samtliga rekommenderar i första hand sina patienter att söka information via 1177 
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men även hos cancerfonden, patientföreningar och min vårdplan som är under utveckling för 

att bli till en digital vårdplan. Informant 2 nämner att RCC är en bra kunskapskälla, patientenkät 

är en annan källa att söka via samt att beroende på diagnos finns specifika informationskällor 

som är diagnosinriktade. Likaså har cancersjukvården eget informationsmaterial som de 

rekommenderar sina patienter.  Informant 1 poängterar att cancerfonden har bra information 

samt att de har poddar att lyssna till om någon föredrar det. Informant 3 inflikar att när det gäller 

olika patientföreningar har de bra information, framförallt för de större diagnoserna såsom 

prostata- och bröstcancer. 

Kontaktsjuksköterskan är det viktigaste information- och stödsystem genom hela resan för en 

patient med cancer. Tanken inom standardiserade vårdförlopp är att varje patient som får en 

cancerdiagnos direkt ska få en kontaktsjuksköterska att vända sig till. Ofta är det så att läkare 

och kontaktsjuksköterska tillsammans träffar patienten och att läkaren så småningom kanske 

går vidare med nästa steg i hans dag medans kontaktsjuksköterskan finns kvar för att fånga upp 

det läkaren egentligen sa samt möta patienten i ett fortsatt samtal och dialog.  

Behovet kring stödsystem efter diagnos kan se väldigt olika ut. En del finner tillräckligt med 

stöd inom sitt egna sociala nätverk medan andra behöver väldigt mycket stöd från olika delar 

inom vården. Behovet av stöd styrs även utifrån vilken diagnos patienten fått, psykiskt- och 

fysiskt mående men även ifall det finns någon anhörig som är i behov av stöd. Det finns många 

olika stödsystem att vända sig till. De som framkom vid intervjuerna är dietist, kurator, sexolog, 

cancerrehabteam, träningsgrupper, stödgrupper, präster, psykolog, logoped, patientföreningar, 

arbetsterapeut, sjukgymnast samt primärvården. Det finns fler än de som nämnts och vilka beror 

helt på individens behov - vilket kartläggs med hjälp av checklistan i “Den ofrivillige 

resenären”.  

Informanterna identifierade olika system de rekommenderar till sina patienter. De system som 

samtliga nämnde är 1177, det är en vårdguide som fungerar som en samlingsplats för 

information om hälsa och vård. Informant 4 påstår exempelvis: 

“Många använder ju olika typer av informationssystem, många googlar också 

hejvilt och det kommer det ena efter det andra, frågor, men 1177 tror jag används 

av många, många upplever det som väldigt positivt.” 

           Informant 4 
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Respektive informant identifierar även de medarbetare som arbetar runt en patient som till 

exempel logoped, kuratorer, sexolog, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster. Informant 2 

nämner exempelvis att: 

“Man har försökt identifiera utifrån patientgrupper, vilka behöver finnas i 

nätverket, och vilka kontaktvägar behöver vi ha kunskap om då för att hänvisa 

patienten till rätt kunskap, eller hur kan jag förmedla den kunskapen eller ta den 

kontakten. Mycket överenskommelser och dialog.” 

         Informant 2 

Samtliga informanter nämner även att “Min vårdplan” används, den ska vara skriven för och 

med patienter. Denna vårdplan ska innehålla en tidplan för undersökningar, behandlingar, 

information om cancerrehabilitering, kontaktuppgifter etc. Informant 2 nämner att en patient 

just nu kan ha flera olika vårdplaner men ambitionen är att det ska finnas en gemensam min 

vårdplan med patientens hela resa. Informanten poängterar att just nu har varje klinik olika 

vårdplaner vilket gör att en patient kan ha flera vårdplaner, det kan ge en otydlighet i resan. 

Dock ser det ut så på många ställen i Sverige men ambitionen är att förändra detta. Informant 2 

nämner även att: 

“Min vårdplan handlar också om hur kan patienten föda vården med sina behov, 

så att vården tar höjd för det när patienten kommer på besök. Det handlar om 

att kommunicera både inifrån organisationen men också att hjälpa patienten att 

kunna få kontakt och informera om sina behov till vården för att det ska bli så 

kraftfullt som möjligt. En stor utmaning också tänker jag är att få medborgarna 

att anamma det.” 

                 Informant 2 

Kontaktsjuksköterskan nämns också som ett stödsystem, ambitionen med dem är den ska vara 

namngiven samt att det ska finnas med en i hela processen. Tyvärr är det inte möjligt att ha en 

och samma under hela resan då patienten rör sig mellan olika specialiteter, ibland befinner de 

sig i öppenvård, slutvård eller primärvård. Informant 2 poängterar följande: 

“Det kan vara svårt att ha en och samma kontaktsjuksköterska till exempel i 

Jönköping när patienten vårdas i Lund, den kan bytas ut där av och då handlar 

det snarare om att patienten ska få rätt information utifrån där den befinner sig 

för det finns nog ingen som kan ha kunskap om hela processen och hur det 
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fungerar överallt, men så länge den är på en enhet så är det en 

kontaktsjuksköterska. Vi vill egentligen åstadkomma en kontaktsjuksköterska för 

patienten under hela resan, men det finns utmaningar i det.” 

     Informant 2 

 

Andra stödsystem är exempelvis patientföreningar, informant 3 förklarar exempelvis att de har 

en del informationssidor som är till för framförallt de större diagnoserna som prostata och bröst, 

återigen är det väldigt beroende på vilken cancerdiagnos patienten har och hänvisas till. 

Samtliga informanter hävdar även att kuratorn är ett viktigt stödsystem. Informant 3 nämner att 

alla kliniker har kuratorer slutna till specialistvården samt primärvården och de kan användas 

av både patienter samt anhöriga. 

 

4.7 Analys 

Syftet med detta arbete var att undersöka vad patienter med cancer anser att informationskvalité 

är för dem, ifall de upplever att den information de mottagit från sjukvården hade bra kvalitet 

samt hur de bedömer kvaliteten på de information- och stödsystem som finns tillgängliga. Syftet 

var även att få fram information om hur cancersjukvården anser att informationsflödet bör se ut 

till den individuella patienten. 

Vad är då informationskvalitet? Enligt Dr. Miller har diskussioner visat att olika människor har 

olika uppfattningar om vad som menas med informationskvalitet. Studien som Wang och Wong 

utförde visade på 179 olika begrepp om vad informationskvalitet är. Eftersom det hade blivit 

alldeles för stort arbete med att undersöka 179 olika begrepp valdes fyra ut i detta arbete och 

dessa begrepp är tillförlitlig, tillgänglig, relevant och representativ. Det vill säga att det som i 

detta arbete räknas som kvalitet på den information som en patient med cancer får från läkaren 

/ sjukvården innebär att informationen ska vara trovärdig samt felfri, den ska vara relevant 

utifrån patientens individuella perspektiv, informationen ska vara uppdaterad och enkel att få 

tag på samt att den ska presenteras på ett sådant sätt patienten ska begripa vad informationen 

betyder / innebär. 

För att kunna mäta informationskvaliteten under hela processen från symptom till perioden efter 

att diagnosen satts delades den upp i tre olika delprocesser, före utredningsprocess, under 

utredningsprocess samt efter utredningsprocess och respondenterna från Facebook grupperna 
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fick besvara frågor om vad de ansåg om informationskvaliteten utifrån de fyra kategorier som 

bestämts. 

. 

Bild 11, Informationskvalitetsmodell 

I arbetet har en parallell dragits till den del som patientlagen, SFS 2014:821 kap. 3 1,2,7§§, tar 

upp, att patienten ska ha information om exempelvis biverkningsrisker, vilket är viktigt att veta 

för att patienten ska kunna välja behandlingsalternativ samt att det är på informationsgivarens 

ansvar att se till så att patienten har förstått den information som getts. Eftersom mönstret pekar 

på att patienter inte får information kring bland annat biverkningar bryter det mot patientlagen. 

Dock måste hänsyn tas till att patientlagen trädde i kraft i januari 2015.  

Som tidigare nämnt har regeringen och SKL påbörjat ett arbete att mellan åren 2015-2018 utföra 

en Nationell satsning kring att minska de regionala skillnaderna samt förkorta väntetiderna 

inom svensk cancervård, det så kallade SVF. Under 2016 och 2017 genomfördes en mätning 

bland patienter som ingår i det standardiserade vårdförloppet.  

Den Nationella patientenkäten skickades ut till 18049 människor som varit delaktiga i det 

standardiserade vårdförloppet och det var 9976 respondenter som besvarade enkäten. Vid 

undersökningens tidpunkt var det 5354  som hade fått en cancerdiagnos, de respondenter med 

cancerdiagnos som valde att delta i undersökning var 3549 personer.  

I stapeldiagram 2 hålls de båda resultaten isär genom att betecknas som Nationell patientenkät 

för studien kring SVF samt Informationskvalitet för empirin som studenternas undersökning 

fått fram.  
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Stapeldiagram 2 visar att antal människor som blev tillfrågade att delta var relativt hög på båda. 

Urvalet av faktisk population som Nationell patientenkät valt ut var de patienter som genomgått 

SVF, oavsett om de fått en cancerdiagnos eller förklarats fria från cancer, bestod av 18049 

personer. Det antal som fick möjligheten att via Facebookgrupper besvara enkäten bestod av 

12249 personer, exakt hur många av dem som själva har eller har haft cancer är inte känt. Inte 

heller fick de frågan om ifall de deltagit i SVF. De respondenter med en cancerdiagnos som 

valde att delta i undersökningarna var 5354 stycken i Nationell patientenkät samt 21 stycken i 

Informationskvalitet. 

 

Stapeldiagram 2, Jämförelse antal deltagare 

Informationsflödet 

Informanterna har poängterat att informationen som tillhandahålls en patient måste vara 

evidensbaserad. Genom att börja högt uppe i “hierarkin” är det viktigt att relevant information 

inhämtas genom exempelvis forskning i den egna regionen men även från andra forskarlag i 

landet, detta sprids sedan ut i olika kanaler till verksamheten. I dagsläget bedöms det att det 

finns ca 200 olika cancerdiagnoser inom vården i Sverige, detta kräver hög bevakning av 

kunskap utifrån olika aktörer. 

Efter att kunskap och forskning säkerställts är det viktigt att detta sprids ut till verksamheten 

genom olika kanaler. Det är processledaren inom området som ansvarar för att respektive 

landsting / region för vidare spridning av kunskap nedåt i organisationsstrukturen. 

Det är tänkt att en cancerrehabilitering ska följa patienten under hela processen för att hjälpa 

dem i vardagen. Att implementera ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering kan visa 
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sig vara ett problem i sig, en informant påstod att de inte var möjligt att göra allt som står i 

vårdprogrammet. Detta för att alla landsting/regioner har olika förutsättningar vilket kan 

begränsa några av de inblandade. 

Som framkommit har Regeringen och SKL påbörjat en nationell satsning för att minska de 

regionala skillnaderna samt förkorta väntetiderna inom svensk cancervård. Arbetet innebär att 

under 2015-2018 implementera SVF i Sveriges alla landsting / regioner. Det finns ett 

styrdokument samt en gemensam mall som beskriver hur Sveriges landsting och regioner ska 

följa SVF. Vårdprocessen sätts igång efter att en misstanke om cancer har uppstått inom 

primärvården som därefter skickar ut en remiss. SVF påbörjas av remissen och följer därefter 

under patientens hela utredningsprocessen för att avslutas när en diagnos har satts.  

Till skillnad mot SVF  finns en standardiserad individuell vårdplan (SIP) (bild 12) som ska 

påbörjas redan när misstanke om cancer uppstått inom primärvården. Denna vårdplan ska sedan 

följa med samt uppdateras under patientens hela resa till avslutad behandling samt uppföljning.  

 

Bild 12, Jämförelse hur SIP och SVF sträcker sig genom vårdprocessen. 

Vårdplanen bör vara i skriftligt format och det pågår för tillfället en utveckling av en digital 

vårdplan. Det som framgick av undersökningen Nationell patientenkät utförde så hade 35,4% 

av patienterna med en cancerdiagnos som ingick i SVF inte fått någon skriftlig individuell 

vårdplan (Midböe 2016). Huruvida de fått en muntlig vårdplan eller inte framgick inte av 

resultatet. Detta gör att tillgängligheten försämras eftersom en patient inte kan kontrollera 

informationen ifall den inte är skriftlig. 
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Text information 

Processen med att säkerställa en diagnos utgår från en välgrundad misstanke om cancer som 

oftast upptäcks inom primärvården. Som tidigare nämnt krävs det att vissa kriterier uppfylls 

innan läkaren går vidare med att undersöka om det verkligen är cancer. Då dessa kriterier 

uppfylls skickar läkaren inom primärvården en remiss som startar upp SVF, i dagsläget finns 

31 diagnosspecifika vårdförlopp som ingår. Det viktigaste för en läkare när de misstänker att 

något är fel, är att inte använda ordet “misstänka”. Detta för att inte uppröra patienten än mer 

då detta kan komma som en chock. Varje medarbetare inom vården måste veta hur de ska agera 

i de olika situationer som kan uppstå. 

Det viktigaste är att patienten informeras, men läkaren måste vara ytterst lyhörd på vilken 

information som ska ges till varje individuell patient samt på vilket sätt det ska göras. Det 

framkom i intervjuerna att det är viktigt att informationen är individanpassad efter patientens 

förutsättningar eftersom varje individ och diagnos är unik. Informationen ska även anpassas 

utifrån hur bra patienten förstår språket, mottaglighet för budskapet samt andra förutsättningar. 

Patientlagen beskriver vad patienten har rätt att få information om samt att informationen är 

essentiell för att stärka patientens delaktighet och självbestämmande, ställning samt främja 

patientens integritet inom hälso- och sjukvårdsverksamheter. Ett exempel är vad som framgick av 

resultatet som Nationell patientenkät fick fram, att det var inte alla respondenterna som önskade 

få svar kring sin utredning i ett besök med läkaren, exempelvis önskade 3% få svaret över 

telefon samt 2,1% önskade få de via brev. (Midböe, 2016). 

Det som respektive informant tydliggjorde var att informationen ska ges både muntligt och 

skriftligt. En informant påstod att något av de svåraste som de hade och göra med är att 

kommunicera då det alltid finns en chans att det kan misstolkas. För varje medarbetare inom 

vården är det angeläget att de säkerställer att den de pratar med verkligen förstår, därför är det 

väsentligt att komplettera med det skriftliga. Det står t.om uttryckligen i Patientlagen att 

uppgiftsutlämnaren har ansvaret att försäkra sig om att patienten har förstått informationen. Det 

skriftliga är därmed viktigt då patienten kan ta med det hem för att diskutera med 

familjemedlemmar och vänner. På vilket sätt informationen levereras till en patient är en 

grundläggande aspekt för att kunna upprätthålla informationskvalitet. 

Nationell patientenkät visar att utav deras 3484 respondenter som besvarade fråga om begriplig 

information kring deras utredning, svarade 66,4% att personalen förklarade utredningens 

resultat på ett sådant sätt att de förstod allt (Midböe, 2016). Detta visar att de resterande 33,6 % 
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inte fullständigt förstod informationen vilket bryter mot patientlagen om att det är 

informationsgivaren som har ansvaret att se till så patienten förstår all information. 

Utifrån på vilket sätt patienten mottagit information på visar resultatet från arbetet med 

informationskvalitet att av de 16 som besvarade frågan på hur de fått informationen, svarade 

nio personer att de fick informationen muntligt, sex personer att de fick det både muntligt och 

skriftligt medan en person svarade att de inte hade fått någon information alls. Detta visar på 

bristande informationskvalitet för dessa respondenter. Tio personer fick inte lättillgänglig 

information och en person fick ingen relevant information alls. Vad beror resultatet på? Skulle 

en undersökning med hög svarsfrekvens ge samma resultat? Är det vanligt att en patient inom 

cancersjukvården enbart får informationen muntligt? Hur många av patienterna som önskar 

information är det egentligen som anser att de inte får någon information alls? 

Det hade varit väldigt intressant att få veta ifall samma mönster hade kunnat urskiljas vid en 

hög svarsfrekvens. Likaså är detta en frågeställning som kanske kan påverkas utifrån vilken 

ålder patienten har? Är det vanligare att äldre får sin information skriftligt? Ser det likadant ut 

i hela landet eller finns det regionala skillnader? Det är faktorer som vore intressant att göra 

korrelationsanalyser med, ifall svarsfrekvensen hade varit tillräckligt hög.  

Hur många år sedan en patient fick sin diagnos hade kunnat visa på om cancersjukvården rör 

sig i rätt riktning kring informationskvalitet. Detta var ytterligare en av bakgrundsfrågorna för 

att få mer information om respondenternas situation. En aspekt som kan påverka kvaliteten på 

information från cancervården till en patient med cancerdiagnos är tidsaspekten. På 15 år hinner 

det hända mycket inom både forskning, teknik, information med mera. Det gör att tidsaspekten 

är en viktig fråga för att kunna se ifall upplevelsen av informationskvalitet på mottagen 

information är olika utifrån när en patient fått en diagnos. 

Som framkommit i arbetet har det uppkommit nya rutiner och system för att effektivisera 

informationsflödet vilket en korrelationsanalys hade kunnat ge värdefull information kring. 

Tyvärr låg svarsfrekvensen på 17 respondenter varav 15 hade fått diagnosen de senaste 5 åren 

vilket ger en dålig uppdelning på svarsalternativen och en korrelationsanalys kan därför inte ge 

någon rättvis bild av verkligheten. 

Enligt vad informanterna poängterade i intervjuerna är ambitionen att alltid trygga patienterna 

inför nästa steg i processen, all nödvändig information är väsentlig inför nästa steg för att 

patienten ska veta vad som väntar. 
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I frågeenkäten kring informationskvalitet fanns en fråga där respondenterna kunde gradera hur 

relevant information de ansett sig få under hela vårdprocessen. Skalan var 0-100 där 100 stod 

för all relevant information de önskade. Det var 21 respondenter som besvarade frågan som 

framgår av stapeldiagram 3 ansåg sju av dem att de hade fått all den information som de önskade 

sig. Detta behöver inte nödvändigtvis bero på att informationen varit dålig, utan detta kan bero 

mer på hur mottaglig patienten var i just det läge. En cancerpatient behöver all information som 

anses vara relevant för dem när de får besked om sin diagnos, men precis som informant 3 

poängterade, det är inte alltid en person kan ta till sig all information vid detta tillfälle. 

Eftersom informanterna poängterade hur viktigt det är att patienten vet vad som väntar var 

detta en viktig fråga. Skulle det ha blivit samma mönster med en hög svarsfrekvens? Vad 

skulle resultatet blivit om en jämförelse utifrån ålder, kön, geografi, antal år sedan diagnos 

och cancerform utfördes? 

 

Stapeldiagram 3, Upplevd relevans av mottagen information under hela vårdprocessen. 

Rekommenderade information- och stödsystem 

Samtliga informanter visade att det finns en gemensam linje som följs inom de fyra 

landstingen/regionerna. De system som de flesta inom sjukvården i första hand rekommenderar 

till sina patienter att söka information från är 1177, cancerfonden, patientföreningar samt min 

vårdplan.  

Några av informanter förklarade att de även hade forum som hölls av kuratorer, men även läkare 

och sjuksköterskor kunde komma in och informera mer kring olika diagnoser och behandlingar. 
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En av de viktigaste information- och stödsystem genom hela resan för en patient med cancer är 

kontaktsjuksköterskan. Tanken inom SVF är att varje patient som får en cancerdiagnos ska få 

direkt tillgång till en kontaktsjuksköterska som de kan vända sig till vid olika frågor. Vid 

exempelvis undersökningar är oftast läkaren tillsammans med kontaktsjuksköterskan 

närvarande. Efter avslutad undersökning går läkare vidare med sina patientbesök och 

arbetsuppgifter medan kontaktsjuksköterskan alltid är kvar efter olika möten med patienterna. 

Detta för att klargöra för patienten det som har sagts så att personen verkligen förstår den 

information som läkaren gav. 

Olika diagnoser kräver olika stödsystem. Många anser att de har tillräckligt med stöd från sitt 

egna sociala nätverk men det finns även dem som behöver mycket stöd från olika delar av 

vården. Det kan exempelvis handla om att prata med en sexolog, sjukgymnast, psykolog etc. 

Likaså finns det anhöriga att ta hänsyn till eftersom vården har ansvar att tillhandahålla stöd 

även till dem och utifrån deras individuella behov. 

Användning av system 

Som tidigare nämnt finns det olika digitala information- och stödsystem och samtliga 

informanter påstod exempelvis att de i första hand rekommenderar 1177. Några av 

informanterna hävdade att de inte riktigt hade någon information om ifall vårdguiden verkligen 

används, andra tror att vårdguiden upplevs som positiv. Ett känt informationslogistiskt problem 

nämndes: det finns inte en enda gemensam vårdplan vilket gör att patienten kan få flera 

vårdplaner med helt olika strukturer vilket kan vara förvirrande för patienten. 

Behovet av stöd styrs även utifrån vilken diagnos patienten fått, psykiskt- och fysiskt mående 

men även ifall det finns någon anhörig som är i behov av stöd. Det finns många olika stödsystem 

att vända sig till. De som framkom vid intervjuerna är dietist, kurator, sexolog, träningsgrupper, 

stödgrupper, präster, psykolog, logoped, cancerrehabteam, patientföreningar, arbetsterapeut, 

sjukgymnast samt primärvården. För en patient som fått en fastställd cancerdiagnos finns alltid 

ett team som jobbar runt patienten. Alla kan anses vara ett stödsystem för patienten. 

Informanterna nämnde olika information- och stödsystem som de rekommenderade till sina 

patienter, men de sa att det är svårt att identifiera om dessa verkligen används.  

Vad som framgår av resultatet som frågeenkäten kring informationskvalitet visar på så finns 

det ett mönster om en okunskap kring information- och stödsystemen hos patienterna. Utav de 

17 som besvarade frågan om ifall de kände till några system att använda var det sex personer 
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som inte hade någon kunskap alls om systemen. Detta visar på bristande informationskvalitet 

för deltagarna i form av lättillgängliga information- och stödsystem som de kan använda sig av. 

Hur hade resultatet sett ut ifall svarsfrekvensen varit hög? Vad skulle en korrelationsanalys 

kunna avslöja för mönster utifrån exempelvis ålder, kön, geografi, tid sedan diagnos sattes etc? 

På frågan om sjukvården hade rekommenderat dem några information- och stödsystem var det 

16 respondenter som svarade och utav dem var det nio personer som inte hade fått information 

om att det fanns några information- och stödsystem de kunde använda sig av. Här kan samma 

frågeställning som ovan vara värd att fundera kring. Hur hade resultatet sett ut ifall 

svarsfrekvensen varit hög? Vad skulle en korrelationsanalys kunna avslöja för mönster utifrån 

exempelvis ålder, kön, geografi, tid sedan diagnos sattes etc? 

Stapeldiagram 4 visar procentsatsen över hur respondenterna svarade på frågorna om de visste 

om vilka information- och stödsystem det fanns samt ifall sjukvården hade rekommenderat dem 

några system att använda. Som nämnts var det 17 som svarade på frågan om deras kunskap och 

16 besvarade frågan om rekommenderade system. 

 

 

Stapeldiagram 4, Vad respondenterna svarade angående egen kunskap om-, samt vad de sa att 

sjukvården gett rekommendationer kring, tillgängliga information- och stödsystem. 
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5 Diskussion  

I detta kapitel kommer resultatet diskuteras. Diskussionen är uppdelad i två kategorier resultat- 

diskussion och metoddiskussion. Resultatdiskussionen är uppdelad utifrån kategorierna 

jämförelse mot tidigare forskning samt jämförelse mot vetenskapligt problem.  

5.1 Resultatdiskussion 

I följande kapitel kommer resultatet diskuteras utifrån de teorier som valts ut för den här 

undersökningen, dvs ISSM, TAM 2 och IPT (kap 5.1.1). Vidare kommer resultatet jämföras 

och diskutera mot tidigare forskning samt det vetenskapliga problem som ligger till grund för 

hela arbetet (kap 5.1.2). 

5.1.1 Jämförelse mot teoretiska ramverk 

Is Success Model (ISSM) Intervjuerna 

Teorin ISSM är till för att mäta nytta av informationssystem. Modellen utgörs av olika 

kategorier som påverkar varandra på olika sätt och kan förklaras på följande vis: Ett system kan 

utvärderas i fråga om information, system och servicekvalitet. Systemets mätbara nytta kan då 

påverkas av användarens avsikt att använda systemet, användarens faktiska användning samt 

användarens nöjdhetsgrad. 

Frågeställningen i arbetet gick ut på att se vad patienter med cancer anser om informations- 

kvaliteten idag inom de informationssystem som finns tillgängliga för att tillgodose deras behov 

av relevant, lättillgänglig och lättförståelig information. Teorin ISSM ansågs ge en bra 

förutsättning till att utvärdera de informationssystem som framkom i intervjuerna med de olika 

landstingen/ regionerna. 

ISSM: Informationskvalitet, system, servicekvalitet och Net benefits 

För att kunna förklara resultatet utifrån ISSM delar kring Informationskvalitet, system, 

servicekvalitet och Net benefits har diskussionen delats upp utifrån kategorierna innan första 

läkarbesöket, det första läkarbesöket, utredningsprocessen, efter diagnos, behandlingstiden, 

efter behandling  och rekommenderade information- och stödsystem. 

I detta arbete valdes fyra kategorier ut för att beskriva informationskvalitet och det utgår ifrån 

att informationen ska vara  relevant, representativ, tillgänglig samt tillförlitlig. Arbetet visar att 

det finns många informationskällor för en människa att själv söka information på, både innan 
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personen går till läkaren, under utredningsprocessen, under behandlingstiden och även tiden 

efter att behandlingen är avslutad. 

Innan första läkarbesöket 

Före första besöket och innan någonting har fastställts visade empirin från frågeenkäten att flera 

olika informationssystem användes. Det innebar att individen själv försökte leta upp 

information om de symptom de upplevde att de hade och som påvisade att något var fel i deras 

kropp. De flesta vände sig till sökmotorn Google för att identifiera vad symptomen kunde 

innebära. Som vår egen sökning på ordet cancer över Google 2018-05-15 visade gav det 675 

000 000 träffar. Det innebär att en sökning på Google ger ett otroligt stort informationsöverflöd 

som försvårar en människas försök att finna relevant information. Det visar att användandet av 

Google som informationssystem vid sökning kring olika symptom inte består av 

informationskvalitet utifrån detta arbetes kvalitetsbegrepp. Informationen är inte relevant, 

representativ, tillgänglig eller tillförlitlig utan Google består av ett informationsöverflöd som 

gör det svårt att hitta rätt, relevant och tillförlitlig information utifrån sina symptom. 

Första läkarbesöket 

När patienten senare besöker läkaren för första gången påpekar samtliga informanter om att det 

gäller att läkaren redan i detta första skede är lyhörd på den individuella patienten. Det innebär 

att läkaren behöver utgå ifrån det behov just den individen har när det kommer till vilken 

information som önskas men även hur mottaglig patienten är samt i vilken situation patienten 

befinner sig i. Läkaren har även Patientlagen att följa när det kommer till vad en patient har rätt 

att få information om. Vad informanterna poängterade var att läkarna inte får undanhålla 

patienten någonting som rör deras hälsostatus utan det som patienten vill veta har läkaren 

skyldighet att berätta utifrån det som läkaren själv vet om situationen.  

Läkaren behöver även tänka på vilka ord de använder för att inte oroa patienten i onödan, 

exempelvis säger informant 1 att det är bättre att använda frasen “För att utesluta” istället för 

ordet “misstänka”.  

Utifrån svaren på frågeformuläret visade trenden på brister kring att ge patienten information. 

Utav de 17 respondenterna som besvarade frågeformuläret ansåg sex av 17, att de inte hade fått 

någon information alls på deras första läkarbesök. Vad detta beror på framgår inte i studien. 

Men, utifrån de svar som inkom från Facebook-grupperna, går det att se att det finns 

informationsbrist inom deras upplevelser av informationssystemet läkare till patient, dvs 
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patienterna hade inte fått någon relevant information alls, viktig information för patienten var 

inte tillgänglig, representativ eller tillförlitlig. 

Även om 17 respondenter är ett allt för litet deltagarantal för att kunna dra några konkreta 

slutsatser är detta resultat något som bör tas i beaktande eftersom det bryter mot patientens  rätt 

till information. Detta kan tyda på att det finns brister inom det informationssystem sjukvården 

använder sig av i första besöket, dvs information från läkare till patient. 

Utifrån intervjuerna framkom det att när patienten besökt läkaren för första gången finns det en 

viss process som genomförs innan en ordentlig utredning påbörjas. Det finns ett antal kriterier 

utifrån varje diagnos som måste uppnås innan misstankar om cancer börjar utformas. Då dessa 

kriterier uppfylls startas ett så kallad standardiserat vårdförlopp (SVF).  

Utredningsprocessen   

SVF är ett nytt system som ska implementeras i Sveriges alla landsting och regioner. Syftet är 

att minska de regionala skillnaderna inom svensk cancervård samt förkorta väntetiderna. SVF 

påbörjas först när det inom primärvården har uppstått en välgrundad misstanke om cancer. Till 

skillnad mot SVF ska en patient få en standardiserad individuell vårdplan (SIP) redan i 

primärvården och denna vårdplan ska följa patienten genom hela vårdprocessen, från 

misstanke, genom utredningsfasen, behandlingsfasen samt uppföljningsfasen efter avslutad 

behandling. Enligt RCC ska SIP bestå av de fem kategorierna Kontaktuppgifter, Vårdförlopp, 

Stöd och råd, Patientens rätt samt Mina behov.  

 

Enligt Alm ska alla patienter med cancerdiagnos få en skriftlig vårdplan som utformas för 

patientens skull och i samarbete med patienten. Det möjliggör för patienterna att ta ett större 

ansvar kring den egna vården. Detta är ett informationssystem som ska följa patientens hela 

resa och hållas uppdaterad genom vårdprocessens alla steg. Genom detta system får patienten 

nödvändig information på ett och samma ställe vilket möjliggör en tillgänglighet till relevant 

information. Den individuella vårdplanen beskriver bland annat de problem eller behov som 

patienten har, de mål och delmål som ska uppnås, vilken eller vilka insatser som planeras samt 

när insatsen ska följas upp. 

Intervjuerna identifierade ett problem kring den individuella vårdplanen och det är att en patient 

kan ha flera olika vårdplaner då de förflyttas mellan olika enheter. Detta ger en otydlighet i 

resan för patienten samt ett informationsöverflöd. Det gör likaledes att patienterna behöver söka 
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sin information i flera olika vårdplaner vilket försvårar tillgängligheten. Dock är ambitionen 

inom vården att skapa en gemensam vårdplan för patientens hela resa för de olika avdelningar 

de rör sig mellan. 

Tyvärr visade Nationell patientenkäts undersökning att drygt 35% av de 3423 som deltagit i 

SVF och som besvarade enkäten inte hade fått någon individuell vårdplan. Varför dessa 

respondenter inte hade fått någon individuell vårdplan framkom inte av studien men det visar 

på brister inom användandet av den individuella vårdplanen. 

Dessa respondenter har fått sämre tillgänglighet av relevant information än de resterande 65% 

som i studien sa sig fått individuell vårdplan i vissa delar av eller genom hela vårdprocessen. 

Det innebär att även om en skriftlig vårdplan är ett bra informationssystem för patienten och 

cancersjukvården att använda sig av råder i nuläget brister kring tillgänglighet, relevant 

information och att det bland patienter med cancer råder informationsbrist samt asymmetrisk 

information. 

SVF däremot sträcker sig endast under utredningsprocessen och fokuserar på att säkerställa en 

diagnos. SVF-processen börjar med att det i primärvården uppstår en misstanke om cancer. 

Primärvården är oftast den första instans som en patient vänder sig till när de känner att något 

är fel. Som informant 1 beskrev finns det flera kriterier som ska uppfyllas av läkaren i 

primärvården. När dessa kriterier är uppfyllda skickas en remiss från primärvården som startar 

upp SVF. I detta läge ska läkaren förklara för patienten att de går vidare med olika 

undersökningar för att utesluta cancer. 

Informant 1 förklarar att SVF innehåller förutbestämda beskrivningar vilka undersökningar 

som ska utföras samt hur och när. När en diagnos fastställs utifrån SVF då avslutas 

vårdförloppet och patienten går vidare i processen till efter diagnos. Informant 1 och 2 

förklarade att det finns runt 200 olika cancerdiagnoser vilket innebär att undersökningarna 

måste anpassas utifrån respektive diagnos och individuella avvikelser. 

Vidare berättar informant 1 och 2 att i dagsläget finns 31 diagnosspecifika vårdförlopp som 

ingår i SVF. Detta innebär att det fortfarande finns ett stort antal diagnoser som ska införas i 

SVF vilket betyder att det finns en hel del arbete kvar. Införandet av SVF påbörjades 2015 

vilket visar att införandet av cancerdiagnoser i SVF samt implementeringen kommer ta tid.  
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I undersökningen kring denna rapports arbete fanns inga frågor till respondenterna om 

processen kring SVF. Nationell patientenkät däremot hade ställt frågan till deltagarna ifall de 

hade förstått den information de fått av personalen kring deras diagnos. Av de 3484 

respondenterna som besvarade frågan om de förstått informationen svarade drygt 66% att de 

förstod allt medan 1,2% inte förstod informationen alls.  

Även om 1,2% kanske kan ses som att ytterst få förstod informationen visar det på ett stort 

problem för dessa människor. Vad var anledningen till att de inte förstod? Berodde det på 

chock? Språkliga brister? Dålig kommunikation från läkare / sjukvård? Eftersom det är viktigt 

för en patient att ta ett informativt beslut kring sin kommande behandling så är det viktigt att 

de verkligen förstår den information de mottar och enligt Patientlagen är det 

informationsgivarens ansvar att se till så patienten verkligen förstår.  

Utifrån den information som framkommit av informanterna samt litteratur verkar SVF vara ett 

bra system som kan förbättra informationskvaliteten för patienterna i utredningsprocessen. 

Inom SVF finns det även riktlinjer om att en kontaktsjuksköterska ska utses att följa med 

patienten på hela hens resa. 

Eftersom antalet respondenter i Nationell patientenkäts undersökning som inte förstod 

informationen alls kring sin diagnos var låg, visar det ändå på att huvuddelen av de tillfrågade 

var nöjda med personalens beskrivning. Det visar att informationskvalitén på systemet 

“personal till patienten” kring utredningsresultatet är hög inom SVF. Slutsatsen blir att det finns 

stora förutsättningar för att SVF kan innebära stora samt bra förändringar i framtiden för 

patienter som kommer utredas för cancer. En stor fördel med SVF är detta med en 

kontaktsjuksköterska som enligt informant 2 oftast blir patientens viktigaste kontakt inom 

sjukvården. Kontaktsjuksköterskan är den som stannar kvar efter en läkarundersökning för att 

förklara för patienten vad läkaren menade med hens information.  

Den stora utmaningen med SVF ligger i att implementera systemet så att alla verksamheter som 

involveras av processen verkligen utför processen på ett sådant sätt som det ska utföras på. 

Misslyckas de med implementeringen kommer det ge brister inom informationskvaliteten 

eftersom det kommer kunna bli regionala skillnader kring hur pass relevant, representativ, 

tillgänglig samt tillförlitlig information en patient med cancer kan få kring sin diagnos. 
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Efter diagnos 

När diagnosen är fastslagen och patienten har fått beskedet att de har en cancerdiagnos påbörjas 

en väldigt viktig process. Patienten ska välja ifall de vill genomgå en behandling eller inte, ska 

de genomgå behandling kan det finnas flera olika behandlingsalternativ att beakta. De behöver 

kunna ta ett informativt beslut kring sitt val och de behöver även veta vad som väntar dem 

beroende på vad de väljer. Vilka biverkningar kan uppstå? Riskerar de att tappa håret? Har de 

chans att överleva med hjälp av behandling? De patienter som får budskapet av läkaren att deras 

cancer är obotlig, ska de chansa på en behandling som eventuellt kan sakta ner förloppet? Hur 

kommer de må i så fall av behandlingen och är det värt att genomgå den eller riskerar 

biverkningarna att påverka måendet för mycket? Det finns många frågor som en patient behöver 

fundera kring efter att de fått sitt besked. 

Här är det viktigt att patienten får med sig information hem till sina anhöriga så de kan diskutera 

igenom beslutet tillsammans. Det finns informationsbroschyrer som kan delas ut och det finns 

även olika information- och stödsystem som patienten kan vända sig till. Detta visar på att det 

finns tillgänglig och relevant information i skriftligt format att få med sig hem. De olika 

stödsystemen ger likaledes patienten och hens anhöriga möjlighet att diskutera med andra 

människor med rätt kompetens, exempelvis psykolog. 

När patienten får besked om utredningens resultat är det oftast i ett personligt möte med läkaren 

vilket informant 4 påpekar är oerhört viktigt. Inom SVF följer oftast den utnämnda 

kontaktsjuksköterskan med patienten till mötet med läkaren. Under detta möte går de igenom 

vilka behandlingsmetoder som finns tillgängliga utifrån individens diagnos. Informant 3 

poängterar att det är svårt att säga exakt vilken information som ska lämnas ut eftersom det är 

många faktorer som spelar in. Det är bland annat diagnosen i sig men även beroende på den 

individuella personen. Informant 3 förklarar att läkaren måste i detta skede vara väldigt lyhörd 

på patienten, hur pass chockad hen blir av resultatet, vart personen befinner sig i 

sjukdomsförloppet etc.  

Vad som framkom av empirin utifrån frågeformuläret till denna studie visade det på att 

respondenterna önskade sig mer information om exempelvis vilka behandlingsalternativ det 

fanns, mer samt ärlig information om behandlingens biverkningar, information om eventuella 

studier de skulle kunna delta i. Utifrån dessa respondenter visar det att de ansåg sig ha fått för 

lite relevant information. En ny studie utifrån den frågan skulle därmed kunna visa ifall detta är 

ett generellt önskemål eller inte men för deltagarna ur Facebook-grupperna som besvarade 
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frågeformuläret fanns det brister inom informationskvalitén. Utifrån dessa personer perspektiv 

saknas tillgänglig samt relevant information kring aspekter som de ansåg var viktiga för dem. 

Slutsatsen blir att utsikten för bra information till alla patienter efter att SVF blivit 

färdigimplementerat ser lovande ut men svaren på frågeformuläret väcker frågan kring om hur 

det verkligen ser ut just nu? Skulle en ny studie visa att patienterna anser sig få för lite relevant 

information utifrån det de önskar inför sitt beslut kring behandlingen?  

Inför en patients behandlingstid ska patienten få information både muntligt och skriftligt inför 

nästa steg. De ska även få tillgång till olika informationsbroschyrer beroende på den diagnos 

som de fastställts med. Det som informanterna gemensamt nämner är olika broschyrer med 

sammanställd information som exempelvis behandlingar och biverkningar. Det förklarar vidare 

att de försöker informera om motion, kostvanor och sociala aspekter för att patienten ska kunna 

påverka sitt eget mående under behandlingstiden. De är däremot enade om att de måste 

individanpassa råden eftersom det exempelvis finns kost som kan påverka behandlingen 

negativt. Vid behov kan en dietist kopplas in ifall patienten önskar det.  

Informant 3 förklarade även vad det innebär att arbeta utifrån patientlagen. Denna lag styr 

vilken information som ska ges till patienterna. En av informanterna beskrev att informationen 

ska till exempel vara individanpassad efter patientens förutsättningar samt anpassas efter 

individen beroende på vad de har för erfarenheter med sig inom sjukvården, hur de förstår 

språket, om de hör dåligt eller något liknande.  

Behandlingsalternativen är något som alla medarbetare enligt patientlagen ska informera sina 

patienter om, de behandlingar som finns, vilka alternativ finns det, vad de kan välja på, vad 

kanske är bäst för patienten, vad behandlingarna har för biverkningar, eller hur det påverkar ens 

sjukdom, möjligheten till en second opinion etc. Cancersjukvårdens ambition är att följa dessa 

regler men informanterna kan inte säkerställa att alla deras medarbetare inom verksamheterna 

följer de olika stegen, tyvärr. Här råder därmed osäkerhet kring ifall det finns brister i 

informationsflödet inom cancersjukvårdens verksamheter.  

Efter behandling 

Informant 1 förklarar att efter utredningstiden, vare sig patienten har fått en cancerdiagnos eller 

förklarats vara fri från cancer, skickas en patientenkät ut till dem. Denna enkät kallas för PREM 

och står för “Patient Reported Experience Measures”. Här ställs bland annat olika frågor om 

exempelvis vilken nivå de upplever att informationen haft under hela deras resa. Syftet med 
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denna enkät är att mäta patienternas upplevelser av cancervårdens helhet, utifrån svaren kan 

även cancervården utvecklas till det bättre.  

Rekommenderade informations- och stödsystem 

De information- och stödsystem som framkom i intervjuerna är att samtliga rekommenderar i 

första hand sina patienter att söka information via 1177 men även hos cancerfonden, 

patientföreningar och min vårdplan. Likaså har cancersjukvården eget informationsmaterial 

som de rekommenderar sina patienter. 

I frågeformuläret som postades i Facebook-grupperna ställdes frågan om respondenterna hade 

fått förslag från sjukvården/läkaren på de information- och stödsystem de kan använda om de 

vill veta mer kring sin diagnos, sjukdomsförlopp, behandlingsalternativ, biverkningar, eller 

prata med någon om sin oro. Det var totalt 16 respondenter som besvarade frågan, fyra av dem 

valde “minns inte”, nio av dem svarade “nej” och tre av dem valde “ja, annat”. Svaren som kom 

från “ja, annat” var alternativet var: psykosociala enheten, kontaktsjuksköterska och broschyrer. 

Detta visar att de personer som besvarade frågan upplevde informationsbrist från läkaren / 

sjukvården, de fick inte relevant och tillgänglig information kring vilka information- och 

stödsystem de kunde vända sig till. 

Ytterligare en annan fråga som berörde information- och stödsystem i frågeformuläret var om 

de kände till några system där de kunde söka information och/eller stöd i. Här framkom 1177, 

cancerfonden med undergrupper, Facebook grupper, sjukhuskyrkan och psykolog. Detta visar 

på en viss egen kunskap hos respondenterna kring tillgängliga information- och stödsystem. 

Behovet kring stödsystem efter diagnos kan se väldigt olika ut. En del finner tillräckligt med 

stöd inom sitt egna sociala nätverk medan andra behöver väldigt mycket stöd från olika delar 

inom vården. De som framkom vid intervjuerna är bland annat dietist, kurator, sexolog, 

cancerrehabteam, träningsgrupper, stödgrupper, präster, psykolog, logoped, patientföreningar, 

arbetsterapeut, sjukgymnast samt primärvården. Det finns fler men det beror som sagt på 

individens behov. Dock visade svaren från Facebook-grupperna att ingen räknade upp alla 

dessa stödsystem. Vad beror det på? Har läkaren / sjukvården inte nämnt det för respondenterna 

som besvarade frågan eller beror det på att deltagarna inte förstod vad som menades med 

stödsystem i frågeformuläret? 

Resultatet från frågeformuläret var inte tillräckligt användbart för att mäta vad respondenterna 

ansåg om informationskvalitén på tillgänglig information, men deras svar visar att just de inte 
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hade fått komplett information om alla system. Det som framgått av detta arbete och som kan 

ses i bild 13 är att det i nuläget handlar om väldigt många information- och stödsystem som 

finns tillgängliga. Detta kan göra det svårt och komplicerat för en patient med cancerdiagnos 

att hålla reda på samt använda sig av detta. 

 

Bild 13, Tillgängliga information- och stödsystem. 

 

Technology Acceptance model 2 (TAM 2) Frågeenkät 

Denna teori valdes ut för att kunna få en bild av hur patienterna i dagsläget upplever att den 

information som tillhandahålls till dem uppfyller deras förväntningar. 

I frågeformuläret ställdes olika frågor om hur de upplevde informationen under sin resa, detta 

bedömdes utifrån de fyra kategorierna: tillförlitlig, tillgänglig, relevant samt representativ. 

Sammanfattningsvis var de flesta av respondenterna missnöjda med den information de 

tillhandahållits under sin resa. De hade exempelvis inte fått råd om kost, motion eller tillräckligt 

med information om biverkningar utifrån sina behandlingar. Enligt patientlagen är detta 

information som en patient måste få tillgång till som exempelvis biverkningsrisker. Utifrån 

intervjuerna med informanterna har det även framkommit att kosten är väsentlig för varje 

patient med en cancerdiagnos, att det finns vissa kostråd som är viktigt för patienten att följa. 

Detta visar att de personer som besvarade frågan upplevde informationsbrist från läkaren / 

sjukvården, de fick inte relevant och tillgänglig information vad gäller kost, motion 

biverkningar mm. 

En fråga som ställdes till samtliga var vilken information de önskade få av sin läkare/sjukvård. 

Detta var en öppen fråga där respondenterna med egna ord kunde formulera vad de inte fick 
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information om samt vad de önskade sig. Det fanns exempelvis ett tydligt mönster om att de 

önskade få mer information om vad de själva kunde göra för att lindra eller bekämpa sin 

diagnos. En gemensam linje var att respondenterna önskade en bättre öppenhet ifrån dagens 

sjukvård mot de alternativa metoder / behandlingar som finns på marknaden. Att dagens 

sjukvård i större utsträckning ska öppna upp sig för ett samarbete med alternativ medicinen för 

att underlätta för patienten att hitta det som kan fungera för just dem. Respondenterna önskade 

generellt få råd om den egna delaktigheten i läkningsprocessen så som exempelvis råd om kost, 

motion, hur de kan stärka sitt immunförsvar, boosta kroppen inför tuffa behandlingar etc. 

Överlag framkom det att alla önskade mer information i allmänhet, framförallt mer information 

om risker för biverkningar vilket de enligt patientlagen ska informeras om samt kunna ta del av 

inför behandlingsbeslut.  

Detta resultat kan ha blivit påverkat på grund av att det publicerades i Facebookgrupper som 

består av människor som söker information utanför sjukvårdens informationssystem. I denna 

studie har det inte undersökts kring varför de valt att gå med i dessa grupper. Beror det på att 

de inte får den information de söker genom sjukvårdens information- och stödsystem? Har de 

sökt sig dit eftersom de inte har kunskap om, eller fått andra system rekommenderade?  

Utifrån det som ändå framstår av resultatet dras slutsatsen att dessa respondenter anser att de 

inte kan få den information de eftersöker utav dagens cancersjukvård i Sverige. Detta är en 

aspekt som borde undersökas i större skala, dvs bland hela populationen, inte den faktiska 

populationen som blev på grund av metoden att publicera i Facebookgrupper.  

Information Processing Theory (IPT) Frågeenkät 

IPT ger en bild av hur människans hjärna mottar, bearbetar samt lagrar information och den 

visar att en del information lagras som minnen medan annan information glöms bort. Det är en 

viktig aspekt att tänka på när sjukvården ska förmedla information till en patient. Denna teori 

valdes till hjälp för att säkerställa hur viktigt det är att sjukvården ser till att deras patienter får 

all den information de behöver på ett sätt som varje individ förstår.  

Personalen inom sjukvården måste vara lyhörda till vad en patient vill och i vilken situation de 

befinner sig i, samt vilken typ av information patienten kan vara mottaglig för just i det läge. 

En fråga som ställdes till samtliga informanter vid intervjuerna var “Vad bör en läkare ge/inte 

ge information om?”. Alla informanterna var eniga om att det är väldigt olika från diagnos till 
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diagnos, samt att ett perspektiv utifrån etisk kod kan påverka om vad de ska informera sina 

patienter om. Liksom en patient är en läkare även en individ som gör sin egen tolkning utifrån 

sina erfarenheter och därmed agerar utifrån det.  

Informant 2 poängterade att det finns riktlinjer om vem som ska informera patienten samt hur 

de ska informera, det finns även riktlinjer om att informationen inte ska förmedlas via telefon 

men tyvärr sker det också. Dock visar enkätundersökningen som nationell patientenkät utförde 

att en del patienter vill ha informationen över telefon, en del t.om via brev. 

Informant 3 inflikade och poängterade att även Sveriges lagar styr deras riktlinjer om vad de 

ska få informerar om och inte. Det är väldigt viktigt att det som rör patientens sjukdomsbild 

och situation ska patienten vara fullt involverad i och informerad om. Det finns inte direkt något 

som läkaren inte ska informera om utifrån patientens hälsotillstånd, endast om patienten inte 

vill ta emot information. 

Samtliga informanter lägger väldigt mycket vikt om att varje medarbetare ska vara lyhörda till 

vad patienten vill. De ska kunna läsa av situationen för att bedöma vilken typ av information 

patienten är mottaglig för i just det läget. Som tidigare nämnt har patienter tillgång till sin 

journal på nätet och kan därmed själv läsa den hemma. Det är därför viktigt att patienten 

informeras om sin diagnos i ett personligt möte med läkaren innan informationen lagts till i 

patientens digitala journal. Det gör likaledes att läkaren kan försäkra sig om att patienten förstått 

informationen samt vid behov fånga upp, stödja och hjälpa patienten när beskedet förmedlas. 

I frågeformuläret hade vi med en fråga om vilken information respondenterna hade mottagit 

under utredningsprocessen. Fem utav de 17 respondenterna hävdade att de fått väldigt lite 

information om biverkningar vid exempelvis strålning. Detta visar på brister inom de riktlinjer 

som finns vad gäller det som patienten ska informeras om. Patienterna i detta fall fick inte 

relevant samt tillförlitlig information från läkaren/sjukvården. Vad kan detta bero på? Har 

respondenterna glömt bort den muntliga informationen de fått? Var läkarna inte tillräckligt 

lyhörda på vad respondenterna önskade för information? Det som går att säga är att de 

respondenter som besvarade frågan hade upplevt dålig informationskvalitet, de fick inte 

fullständig information. Orsakerna är okända, kan vara läkaren / sjukvården som inte förmedlat 

informationen men det kan även vara att informationen endast gavs muntligt och att 

respondenterna därmed glömt bort det. 
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Enligt patientlagen SFS 2014:821 kap. 3 7§ är det på uppgiftslämnarens ansvar att se till att 

patienten har förstått den information som de gett ut. Informanterna är eniga om att den 

information som en patient får ska överräckas både skriftligt och muntligt. Det som däremot 

visades i resultatet var att utav de 16 som besvarade frågan om hur de fått informationen, hade  

nio av 16 endast fått informationen muntligt. Detta visar på brister inom informationskvaliteten 

utifrån kategorin tillgänglighet. Som framkommit i arbetet påverkas människor på olika sätt när 

de mottar en cancerdiagnos, detta gör att det kan vara svårt att ta till sig all information som 

läkaren ger, det vill säga, patienten glömmer bort viktig information som ges muntligt. 

Som IPT visar mottar patienten den information som hen mottar och hjärnan filtrerar bort det 

den anser vara viktigt. Det hjärnan upplever som oviktigt glömmer patienten bort. Efter 

sorteringen av inkommen information hamnar det som sparats i korttidsminnet och där sker en 

ny process som avgör vad som ska hamna i långtidsminnet. Det som sållas bort i den här 

processen faller också i glömska och blir därmed svårt att minnas i ett senare skede för 

patienten. Den information däremot som hamnar i patientens långtidsminne lagras och blir till 

kunskap som kan användas när som helst. Detta visar på hur viktigt det är att sjukvården 

verkligen förmedlar informationen på rätt sätt och i rätt mängd. 

Utifrån denna teori och vad som framkommit om att en del av patienterna endast mottagit 

information muntligt visar det på brister inom informationskvaliteten på systemet “läkare till 

patient”. Då svarsfrekvensen var låg kan en generalisering inte utföras men detta visar ändå att 

det är viktigt för cancersjukvården att se till att personalen förmedlar relevant information på 

rätt sätt och att det bör förmedlas skriftligt så att inte patienten omedvetet glömmer bort 

information som är viktigt för dem att ta till sig. 

  

5.1.2 Jämförelse mot tidigare forskning    

När “Nätverket mot Cancer” genomförde sin enkätundersökning år 2014 visade resultatet att 

96 % av patienterna med en cancerdiagnos inte hade fått någon individuellt anpassad vård- och 

rehabiliteringsplan trots att alla har rätt att få det. Undersökningen visade även att endast 4% 

hade fått en skriftlig rehabiliteringsplan. Utifrån studiens resultat syns det att 25% av 

respondenterna inte fick någon information alls kring vilka biverkningar som kunde uppstå. 

Samma mönster har framkommit i empirin till denna rapport. Utav de som besvarade 

frågeformuläret kring informationskvalitet uppger flera respondenter att de inte fick tillräckligt 

med information kring biverkningar, en del uppgav att de inte hade fått någon information alls 
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om biverkningar. Utifrån dessa personers perspektiv saknas tillgänglig samt relevant 

information kring aspekter som de ansåg var viktiga för dem.  

Angående individuellt anpassad vård- och rehabiliteringsplan går det att dra en parallell till det 

resultat som Nationell patientenkät fick fram, att drygt 35% av de som genomgått SVF inte 

hade fått någon skriftlig individuell vårdplan. Dock framgick det inte ifall dem hade fått någon 

muntlig vårdplan men som informanterna poängterade bör patienten få all nödvändig 

information skriftligt - detta inbegriper deras vårdplan.  

Det är tänkt att MVP ska fungera som ett hjälpmedel för sjukvården där behandlaren och 

patienten diskuterar behov och problem, mål/delmål som ska uppnås, vilken eller vilka insatser 

som ska planeras samt när det ska följas upp. Enligt RCC är det tänkt att denna vårdplan ska 

finnas och följa med patienten under hela deras vårdprocess. Detta ska involvera patienterna 

mer i processen då de vårdas för sin diagnos. Detta är ett sätt att öka tillgängligheten på relevant 

information från sjukvården till patienten. Undersökningen som Matsuyama et al. utförde visar 

att majoriteten vill ha fullständig information medan ett fåtal inte vill ha någon information alls. 

Med hjälp av MVP kan detta individanpassas.  

Det digitaliserade informationssystemet MVP ska bestå av de fem kategorierna 

Kontaktuppgifter, Vårdförlopp, Stöd och råd, Patientens rätt samt Mina behov. Utifrån 

frågeformuläret fanns det ett tydligt mönster om att respondenterna önskade få mer information 

om vad de själva kunde göra. Detta är något som kommer att finnas med i den digitaliserade 

MVP vilket även kan öka patientens delaktighet i deras vårdprocess. Enligt Jacobson har det 

framkommit att patienter inte känt sig delaktiga vid beslut, genom implementering av den 

digitala MVP skulle detta kunna leda till mer delaktighet vad gäller det patienterna kan göra 

själva.  

Att kunna erhålla patienter med information som är anpassad till varje individs cancertyp är 

något som bör kunna uppnås med digitalisering av MVP. Den digitala vårdplanen är tänkt att 

innehålla allt som berör patientens diagnos. Då varje individ och dess cancerdiagnos skiljer sig 

från varandra samt att det finns över 200 cancerdiagnos kan det vara svårt att ge specifik 

information om varje cancertyp i en enskild applikation.   

Som framkommit utvecklas behandlingsmetoder inom cancervården kontinuerligt och som 

informant 2 förklarade är det viktigt att inhämta kunskap och sprida den ut i verksamheten. Ett 

exempel att jämföra detta med är det resultat som Stockholms universitet fått fram kring den 
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nya metoden att direkt i tumörvävnad läsa den genetiska koden. Denna nya metod möjliggör 

att framöver kunna individanpassa behandlingarna vilket är viktig kunskap som behöver spridas 

ut i verksamheterna och vidarebefordra information kring detta till den enskilde patienten. Det 

är information som kommer bli betydelsefullt inför patientens behandlingsval.  

Information- och stödsystem är något som patienterna borde informeras om eftersom det är 

viktigt att dem inte känner sig ensamma i sin resa samt att de ska kunna få hjälp med var de kan 

söka information som är evidensbaserad och relevant. I arbetet har ett stort antal information- 

och stödsystem identifierats och informanterna har poängterat att med hjälp av “Den ofrivillige 

resenären” försöker de hjälpa patienten att identifiera vilka behov just den personen har. Utifrån 

patientens svar kan läkaren därefter hjälpa till med kontakter kring det stöd patienten behöver, 

exempelvis sexolog, psykolog, dietist etc. Utifrån svaren som respondenterna i  Facebook- 

grupperna gett visar det på att dessa personer inte fått fullständig information om vilka 

information- och stödsystem de kan vända sig till. Detta visar på brister för dem när det gäller 

informationskvalitet utifrån kategorierna relevant, representativ, tillgänglig samt tillförlitlig 

information.  

I frågeformuläret fanns det frågor om exempelvis vilken information de försökt hitta med hjälp 

av informationssystem. Om frågor som dessa hade besvarats av hela populationen hade det 

kunnat ligga till grund för vilken typ av information patienterna eftersträvar.  

En annan artikel som förhåller sig till informationskvalité till personer med cancer är från 

Matsuyama et al. som publicerat en vetenskaplig artikel som går under namnet “Cancer 

patients’ information needs the first nine months after diagnosis”. Artikeln handlar om patienter 

är intresserade av att få information som hjälper dem att förstå deras cancerformer, fatta beslut 

och hantera behandlingar. Författarna har i studien fångat upp resultat som definierar till vilken 

utsträckning patienternas informationsbehov tillfredsställs i förhållande till uppfattningar om 

vårdkvalitet, livskvalitet, psykiskt välbefinnande och förbättrad hälsa.  

Resultatet av Matsuyama et al undersökningen visade att majoriteten av patienterna vill ha 

information om allting, inklusive dåliga nyheter kring biverkningar. Det finns även dem som 

inte vill någon information alls om sin diagnos eller behandlingar, men det är en minoritet. 

Informant 4 var väldigt noga med att poängtera att det finns de som inte vill ha information alls, 

då måste vårdaren som ger information uppfatta detta genom att vara lyhörd. Om 
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svarsfrekvensen hade varit högre i frågeformuläret skulle resultatet kunna ligga till grund för 

den information som patienter efterfrågar vid kontakt med läkare/vårdare. 

En annan viktig aspekt är att den psykiska hälsan hos människor med cancerdiagnos påverkas 

kraftigt utifrån vilken information som de får kring sin diagnos. Som Horikawa et al. 

poängterade var det patienter som inte fick någon information alls som i högre grad uppvisade 

självmordstendenser, irritabilitet, ångest och spänning. Detta gör att det är ännu viktigare att 

läkaren / sjukvården verkligen informerar patienten om hens diagnos, inte bara för att patienten 

ska kunna ta ett informativt beslut utan även för att minska risken för ännu sämre psykiskt 

mående än vad diagnosen i sig orsakar. 

En annan studie som varit intressant i förhållande till detta arbete är skriven av Warren et. al 

och går under namnet “Do cancer-specific websites meet patient’s information needs?”. Deras 

syfte gick ut på att kunna utvärdera vanliga användningsområden för cancerwebbplatser. De 

undersökte hur väl olika cancerwebbplatser kunde tillfredsställa patienters informationsbehov. 

Denna studie var enbart inriktad mot bröst- och prostata patienter. Resultatet av de frågor som 

ställdes till varje webbplats och som kunde besvaras fullständigt hamnade på ett medelvärde av 

52% vilket anses vara lågt. Detta kan kopplas till ovanstående undersökning om vilken 

information som patienter med cancerdiagnos kräver de första nio månaderna.  

Det som skulle kunna utforskas är om den information som eftersöks på cancerwebbplatser 

skulle kunna tillhandahållas via MVP.  Exempel på frågor som ställdes till varje webbsida var 

exempelvis vilka alternativa behandlingar finns det samt vad händer om patienten missar att gå 

på en av sina behandlingar. Det är exempelvis något som bör diskuteras med vårdaren när de 

tillsammans med patienten går igenom de behandlingsalternativ som finns. Tider och 

beskrivningar kommer finnas tillgängliga i MVP vilket minskar risken om att patienten missar 

en behandling, det skulle även vara möjligt att skicka en påminnelse om att 

behandlingen/undersökningen sker inom de närmsta dagarna.  

Eftersom en digital min vårdplan ökar tillgängligheten för patienten borde det gå att lägga till 

ett avsnitt angående vilka information- och stödsystem de kan använda för att söka svar på 

eventuella frågor som uppstår när de är hemma. Exempelvis en länk till olika organisationer de 

kan ringa till när rädslan, sorgen, självmordstankar etc dyker upp. En länk till någon 

informationssida som beskriver vad patienten själv kan göra för att öka sitt välbefinnande under 

sin sjukdomstid, ex tips och råd kring kost, motion, meditation etc. 
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5.1.3 Jämförelse mot vetenskapligt problem 

Det vetenskapliga problemet inom detta område är att antalet cancerfall fortsätter öka i Sverige. 

Cancervården i Sverige är idag under stark press vilket påverkar patienternas möjlighet till vård. 

Eftersom det finns en bristande kompetensförsörjning inom svensk cancersjukvård påverkar det 

patienterna negativt. Sanningen är att det finns regionala och socioekonomiska skillnader inom 

cancersjukvården och patienter riskerar stängda vårdplatser, uppskjutna behandlingar och för 

långa väntetider vilket påverkar deras diagnos och hur långt det hinner gå för dem innan rätt 

behandling kan påbörjas. 

Cancer är ett stort område och det finns över 200 olika diagnoser. Att själv försöka hitta 

information på internet som är relevant för varje individ är inte en enkel uppgift. Internet består 

inte bara av tillförlitlig fakta vilket gör att det är ännu viktigare att sjukvården kan tillgodose 

patienterna med relevant, representativ, tillgänglig och tillförlitlig information utifrån 

patientens önskemål. Vad som är relevant information är väldigt individuellt utifrån 

patienternas diagnos, sociala nätverk, egen kunskap, möjlighet att sortera ut felaktigheter, 

psykiska mående etc. Här är det viktigt att läkaren / sjukvården kan hjälpa till genom att 

rekommendera lämpliga information- och stödsystem. 

Ett stort problem i dagens cancervård är att det går att säga att Sverige består av 21 olika 

sjukvårdssystem. Detta gör att svensk cancervård inte är rättvis eller jämlik. Eftersom det ännu 

inte finns en enda gemensam linje så kommer patienterna lida av asymmetrisk information, 

informationsbrist och när de själva försöker hitta information hamnar de i en verklighet av 

informationsöverflöd. 

Implementeringen av SVF inom alla cancerdiagnoser är ett viktigt arbete som förhoppningsvis 

kommer göra svensk cancervård mer rättvis samt jämlik. Tyvärr visar införandet av de hittills 

31 diagnoserna som nu ingår i SVF att det kommer ta lång tid att implementera detta inom alla 

diagnoser samt i alla landsting. Det gör att problemet med regionala och socioekonomiska 

skillnader kommer fortgå ett bra tag till. Detta ökar risken för att patienter med cancerdiagnos 

kommer sakna informationskvalitet från läkare / sjukvården utifrån kategorierna relevant, 

representativ, tillgänglig och tillförlitlig information. Det är en stor informationslogistisk 

utmaning att tillgodose alla patienter inom cancervården med rätt och relevant information, i 

rätt tid, på rätt sätt, över rätt kanaler, att informationen har rätt kvalitet och som är tillförlitlig. 
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I dagsläget har sjukvården inom stora delar av Sverige tagit sig an utmaningen om att utveckla 

en e-tjänst för patienter med cancer, en digital individuell vårdplan. Inom denna vårdplan ingår 

kontaktuppgifter till viktiga personer, tider för inplanerade undersökningar och behandlingar 

samt information om cancerrehabiliteringar. Med hjälp av digitaliseringen ökar tillgängligheten 

av information vilket är en av kategorierna för vad som i denna rapport menas med kvalitet. 

Jacobson påstår att patienterna inte känner sig delaktiga i processen med den individuella 

vårdplanen vilket sjukvården måste beakta samt ta hänsyn till. Den digitala individuella 

vårdplanen ska tas fram i samarbete mellan patient och läkare / sjukvård, patienten ska med 

andra ord vara delaktig i processen.  

Redan nu har alla rätt till en skriftlig individuell vårdplan men undersökningen som Nationell 

patientenkät utförde visade att drygt 35% inte hade fått det. Detta visar på brister inom 

implementeringen och en utvärdering av denna implementering kan påvisa varför dessa brister 

uppstått. Utvärderingen kan därefter ligga till grund vid implementeringen av den digitala 

individuella vårdplanen för att effektivisera implementering utifrån kända problem. Med ett bra 

fungerande digitalt system ökar tillgängligheten och samarbetet mellan patient och läkare / 

sjukvård säkerställer att informationen som antecknas blir relevant för patienten. Eftersom det 

finns tillgänglighetsproblem inom dagens cancervård är det viktigt med ett bra 

informationssystem som möjliggör att patienten själv kan söka information medan de väntar på 

att få ett läkarbesök. 

Informanterna har beskrivit hur informationsflödet bör vara mellan patient och läkare / sjukvård 

men de insamlade svaren från frågeformuläret har gett en annan bild av hur de själva upplever 

flödet. Skillnaderna kan bero på att respondenterna möjligtvis inte ingått i SVF som är det 

system som informanterna mest diskuterade. Här skulle det vara intressant att genomföra 

samma studie på patienter som ingått i SVF för att se hur de hade besvarat de frågor som 

publicerades i social media.  

Cancervårdens informationsflöde i Sverige är, utifrån resultatet på frågeformuläret, under stark 

kritik men resultatet från de 21 respondenterna som deltog kan inte generaliseras för hela 

populationen. Det som är värt att tänka på är att forskarnas egen informationsinsamling har gett 

en bild av att det finns ett flertal forum på sociala medier som ständigt söker efter hjälp samt 

information då de upplever att de inte får tillräckligt med hjälp samt information från 

sjukvården.  
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Inom de två grupperna på Facebook där frågeformuläret lagts ut publiceras ett flertal inlägg 

varje dag där medlemmar ber om hjälp samt information. Det publiceras även många alternativa 

synsätt samt naturliga behandlingar för cancer vilket visar på ett intresse av att hitta mer 

information kring detta. Dessa grupper tillsammans har över 12 000 medlemmar vilket visar att 

det är många som söker sig utanför sjukvårdens rekommenderade informationssystem. En ny 

studie inriktad på varför dessa medlemmar söker information via Facebook kan ligga till grund 

i ett förbättringsarbete av nuvarande informationsflöde. 

 

5.2 Metodreflektion 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka vad är / innebär informationskvalitet för patienter 

med en cancerdiagnos. För att kunna jämföra resultatet har det även varit viktigt att undersöka 

hur bra sjukvården anser att de tillförser sina patienter med hjälp av informationssystem därför 

valdes en mixed method ut i detta arbete. 

Mixed method är en blandning av två olika forskningsmetoder vilket innebär att en abduktiv 

ansats har använts vid genomförande av arbetet. För insamling av data har både den kvalitativa 

och kvantitativa forskningsmetoden använts. Att använda en mixed method har hjälpt till få 

bättre överblick av situationen samt utifrån fler perspektiv. Mixed method anser vi var den bästa 

metoden i detta arbete eftersom det visar på helheten, inte bara utifrån ett enda perspektiv. En 

nackdel är dock att arbetet blev väldigt stort och det blev svårt att knyta ihop alla delar på ett 

överskådligt sätt. 

För att samla in data utifrån patienternas perspektiv valdes en kvantitativ forskningsmetod. Ett 

webbaserat frågeformulär utformades med totalt 28 frågor som bestod av 5 faser. Detta 

frågeformulär publicerades i två grupper på Facebook som riktas åt personer som har ett intresse 

inom ämnet cancer. 

Nu i efterhand finns kunskapen om att det inte var den bästa metoden att publicera formuläret 

i två grupper på Facebook utan det hade varit bättre att utifrån ett patientregister göra ett urval 

och skicka över frågorna via postenkät istället. Som det var nu blev svarsfrekvensen för låg 

vilket gjorde att resultatet inte kan generaliseras. 

Validiteten i ett arbete går ut på att säkerställa att det som ska mätas verkligen mäts. Detta har 

åstadkommits med hjälp av handledare och kursansvarig där de undersökt frågorna både i 
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frågeformuläret samt intervjufrågorna i förhållande till forskningsfrågan. Detta innebär att varje 

fråga ställts mot forskningsfrågan för att se om de varit relevanta och mätbara. 

Utifrån intervjuerna som genomförts med de fyra landstinget, har resultatet varit givande. Detta 

har möjliggjort en jämförelse med vad patienter har fått för information samt vart standarden 

av informationskvalitet ligger. Även om enbart intervjuer med fyra landsting genomförts har 

resultatet kunnat generaliseras i vissa punkter då lagar och regler gäller för alla landsting och 

regioner inom Sverige. Men de måste anpassas till respektive landsting / region och deras 

förutsättningar. 

Reliabiliteten i ett arbete innebär att det är tillförlitligt och om det genomförs igen framkommer 

liknande svar. Tyvärr har inte detta kunnat säkerställas då svarsfrekvensen varit väldigt låg i 

frågeformuläret. Om frågeformuläret exempelvis hade skickats via postenkät istället hade 

respondenterna eventuellt i högre omfattning valt att bidra med deras erfarenhet.  

Som framkommit i arbetet pågår ett aktivt utvecklande av nya system och nya rutiner vilket gör 

att även om svarsfrekvensen hade varit hög med ett generaliserbart resultat som följd, så hade 

inte reliabiliteten kunnat säkerställas ändå. Exempelvis om två år ingår ännu fler 

cancerdiagnoser inom SVF och fler patienter har förhoppningsvis en skriftlig individuell 

vårdplan. Det skulle i sådana fall kunna påverka resultatet av en ny undersökning utifrån den 

här. 

Även om vi anser att en mixed method var det bästa för detta arbete så ur uppsatssynpunkt var 

det fel metod. Eftersom detta var en kandidatuppsats med begränsade resurser blev resultatet 

lidande. Vi borde begränsat arbetet och istället valt ett enda perspektiv. Möjligtvis hade det 

varit bättre att endast undersöka samt jämföra informationsflödet utifrån två olika diagnoser, 

exempelvis bröstcancer och prostatacancer. På det sättet hade ett frågeformulär fortfarande 

kunnat användas samtidigt som ett tiotal personer från respektive kategori hade kunnat 

intervjuas för att få en djupare insikt i deras situation. 
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6 Avslutning   

6.1 Slutsats 

Slutsatsen är att utifrån en patients synvinkel finns det ett behov av att ännu mer knyta ihop de 

olika system som finns för att underlätta för patientens individuella informationsbehov. I 

dagsläget finns det alldeles för många olika information- och stödsystem inom cancervården 

vilket blir en stor djungel för patienterna att själva hålla koll på. Det råder även 

informationsbrist, informationsöverflöd samt asymmetrisk information inom cancervården som 

bland annat beror på vilket landsting patienten tillhör. Vi ser stora förbättringar med införandet 

av SVF i hela landet ifall implementeringen blir lyckad. Likaså kan den digitala Min vårdplan 

bli användbar och till stor hjälp för patienterna att ha samlad information på ett enda ställe. 

Dock kvarstår problemet för de människor som söker på sina symptom innan de fått någon 

diagnos. Det som vi kommit fram till är att ja, det finns ett behov av ett bättre fungerande system 

som möjliggör ett enklare sätt för patienterna att hitta den information de eftersöker.   

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

För att ytterligare kunna utveckla kunskapen inom detta område kan efterforskning göras av 

informationsflödet inom SVF. Där mäts exempelvis ifall informationsflödet inom SVF 

verkligen når ut hela vägen från verksamhetens ledningsstruktur ut till enskild läkare som i sin 

tur informerar patienten. 

Andra förslag till vidare undersökningar inom detta område är om deltagande patienter inom 

SVF bedömer informationskvalitén annorlunda än de som är utanför SVF. I detta fall kan det 

utgå ifrån en enskild diagnos med urval både inom SVF och utanför. 

Genom litteraturundersökning i detta arbete har det framkommit att patienter inte upplever att 

de är tillräckligt delaktiga i beslutsfattandet utifrån deras vårdplan. Det skulle kunna utforskas 

om patienter känner sig tillräckligt involverade i sin vårdprocess, om inte på vilket sätt skulle 

detta kunna åtgärdas? 

Det hade även varit intressant om samma utredning som gjorts i detta arbete hade genomförts 

med fokus på en eller två diagnoser. Arbetet skulle då kunna specificeras bättre samt 

intervjuerna skulle kunna genomföras med ansvarig personal som är kunnig inom en specifik 

diagnos. I detta arbete framkom det att informationsflödet inte är standardiserat utan den skiljer 

sig utifrån varje enskild diagnos. 
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I linje med temat informationskvalité finns likaledes möjligheten att mäta informations- 

kvalitén från enskild sjukvårdspersonal till de enskilda patienterna. Exempelvis följs 

patientlagen noggrant? - Patienten ska exempelvis ha tillgång till all information som berör 

patientens sjukdomsbild. Är de lyhörda till vilken situation patienten befinner sig i, är patienten 

mottaglig till informationen just i den situationen eller inte? 

Att genomföra en fallstudie kring alla 21 landsting/regioner och deras informationsflöde skulle 

också vara en intressant forskning att utföra. Det som skulle kunna framkomma i en sådan 

undersökning är deras olika förutsättningar och hur det påverkar patienterna.  

Under politikerveckan i Almedalen 2014 intervjuade Nätverket mot cancer flera politiker och 

beslutsfattare. Det som framkom av intervjuerna var att cancervården består av geografiska och 

socioekonomiska skillnader. Detta skulle kunna kopplas till fallstudien av de 21 

landsting/regioner där de socioekonomiska skillnaderna undersöks. Sverige är ett land som 

består av 21 landsting och regioner, vilket innebär att det finns 21 olika sjukvårdssystem. Här 

kan det även undersökas hur man ska gå tillväga för att försöka arbeta preventivt och minska 

dessa skillnader. 

Ett problem som tagits upp är att det finns socioekonomiska skillnader. Det är ytterligare ett 

område som skulle behöva utforskas. Varför finns det i dagens Sverige socioekonomiska 

skillnader inom cancervården? Vilket är rotproblemet och hur på vilket sätt skulle det kunna 

åtgärdas? 

Ett annat område inom detta ämne som skulle kunna utforskas är exempelvis om de 

informationssystem som tillhandahålls av sjukvården verkligen används av patienterna. I 

dagsläget finns exempelvis 1177, anser de att de får den information som önskas utav det 

systemet eller inte. Vad ska exempelvis ett informationssystem innehålla enligt patienterna, 

vilken information ska finnas tillgänglig, hur pass specifik ska den vara etc. 

Detta är endast ett axplock av vilken vidare forskning som skulle kunna utföras inom 

informationskvalitet från cancersjukvården till enskild patient. Det finns minst 200 olika 

cancerdiagnoser där ingen patient är den andre lika utan alla är individer med individuella behov 

och förutsättningar. Information är ett komplext ämne och inom ett så stort område som 

cancersjukvården består av finns det väldigt många informationslogistiska aspekter att utgå 

ifrån. 
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Det som framkommit för oss under detta arbetes gång är att information inom cancervården är 

en stor informationslogistisk utmaning. Det är verkligen viktigt att se till så att rätt person får 

rätt och relevant information, på rätt sätt i rätt tid. Det finns mycket arbete att utföra i 

cancervården som ingår inom informationslogistik och behovet av rätt information kommer 

aldrig försvinna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Ansökningsblankett till Etikkommittén Sydost 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. behandla 

personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör 

hälsa eller sexualliv). 

x   

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant som 

inte avviker från rutinerna men som är ett led i studien)? 
  x 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka deltagarna 

(t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att påverka?  
  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov )? 
  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, person med 

demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i vetenskaplig 

tidskrift efter studiens genomförande. 
  x 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk person) och 

anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig).   
  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat till nivån på 

studien. 
x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess 

syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 

besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut 

om medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 

vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

x   



 

 

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan 

att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller behandling 

eller, om studenter, betyg etc. 

x   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för studien är 

namngivna (student och handledare) 
x   

Ansökningsblankett för rådgivande etisk granskning 

Följande uppgifter fylls i av sökande och godkännas av handledare. Ansökan ska vara skriven 

digitalt. Handskriven ansökan godtas inte. Fälten expanderar allteftersom Du skriver. 

Allmänna uppgifter 

1. Projektets titel 

Informationskvalité, Rätt, relevant och lättillgänglig information till personer med cancer 

2. Namn på personen/personerna som kommer att genomföra projektet, utbildningsprogram samt 

e-postadress. 

Madeleine Eriksson me223aw@student.lnu.se  Informationslogistik 

Blinera Avdiu ba222fw@student.lnu.se  Informationslogistik 

3. Projektet genomförs vid: 

☐ Blekinge Tekniska Högskola  

⛝ Linnéuniversitetet 

☐ Landstinget Blekinge 

☐ Landstinget i Kalmar län  

  

4. Projektet genomförs inom ramen för: 

⛝ Kandidatuppsats 

☐ Magisteruppsats/Masteruppsats 

☐ Verksamhetsutveckling 

☐ Forskarutbildning 

☐ Specialistläkarutbildning (ST-utbildning) 

mailto:me223aw@student.lnu.se
mailto:ba222fw@student.lnu.se


 

 

☐ Annat, ange vad:      

5. Namn på handledare för projektet, institution och e-postadress. 

Fabian von Schéele, Linnéuniversitetet. fabian.vonscheele@lnu.se      

Beskrivning av projektet 

6. Projektets övergripande syfte och sammanhang. 

Syftet är att undersöka ifall det finns ett behov av ett bättre informationssystem för cancerpatienter.     

7. Bakgrund till projektet (argumentation för varför det bör göras, dess vetenskapliga 

sammanhang och vilken nytta projektet leder till). 

Svensk cancervård är under stark press vilket påverkar cancerpatienternas möjligheter till vård. På 

grund av bristande kompetensförsörjning samt undermålig arbetsmiljö för personalen ger det onödigt 

långa väntetider, stängda vårdplatser och uppskjutna behandlingar för patienten. Att som 

cancerpatient eller anhörig själv leta efter trovärdig och korrekt information om cancer, cancer-

behandlingsmetoder, kliniker utomlands, kost som kan främja immunförsvaret och annat som är viktigt 

för den egna rehabiliteringen är inte en enkel uppgift. Genom att undersöka den information som 

tillhandahålls en cancerpatient nu med den information som önskas, hoppas vi kunna få svar på ifall 

det finns ett behov av ett effektivare informationsflöde i form av exempelvis en ny e-tjänst eller om en 

redan befintlig e-tjänst behöver kompletteras. 

8. Syfte och frågeställningar. 

Huvudfrågan i undersökningen är: 

- Finns det ett behov av bättre informationskvalitet inom de informationssystem som 

finns idag för att tillgodose patienters behov av relevant, lättillgänglig och 

lättförståelig information? 

Underfrågorna för studien är: 

- Vilken information får en patient av sin läkare efter att de blivit diagnostiserade med 

cancer? 

- Är informationen individanpassad, lättförståelig, lättillgänglig och relevant? 

9. Plats där datainsamlingen i projektet skall genomföras (Avdelning, klinik, skola, organisation 

etc.) 

Vi kommer använda en enkätplattsform https://www.webbenkater.com för att utforma vårt 

frågeformulär, vidare kommer vi publicera länken där enkäten finns i social media så att medlemmarna 

själva kan välja att delta. 

https://www.webbenkater.com/students


 

 

10. Beskriv hur projektet kommer att genomföras samt form av datainsamling (ex. enkät, intervju 

etc.). Frågeformulär, intervjuguide eller liknande insamlingsinstrument som används ska bifogas 

ansökan.     

Vi kommer skicka ut ett frågeformulär till personer som diagnostiserats med cancer via sociala medier. 

Se bilaga (anhöriga) 

11. Beskriv urvalsförfarande samt motivera urvalets storlek. 

Urvalet kommer bestå i vuxna individer där minimiåldern är 20 år och som fick sin diagnos under de 

sista 15 åren. Deltagarantalet kommer bli 400-600 personer för att kunna dra en slutsats.      

12. Beskriv hur data skall analyseras. 

Data kommer att analyseras genom att få fram hur många % som svarat på respektive frågas 

svarsalternativ. De frågor där deltagarna uppmuntras att skriva med egna ord kommer vi söka upp 

gemensamma teman att använda för att få fram %-satsen i svaren.      

Etiska frågor 

13. Beskriv hur data kommer att förvaras samt vilka som har tillgång till den.     

Vi kommer som sagt använda oss av en enkätplattform för att utforma frågeformuläret. De svar som vi 

får in på denna plattform kommer sedan föras över till ett google docs dokument där vi två som 

genomför undersökningen samt handledare och examinator kommer ha tillgång till data. 

14. Beskriv tillvägagångssätt vid tillfrågan om deltagande i studien. Beskriv när, hur och av vem 

som undersökningspersonen tillfrågas och hur det informerade samtycket dokumenteras.  

Bifoga informationsbrev och skriftlig information som skall lämnas till deltagare.      

På diverse sociala medier finns grupper som består av personer som har eller har haft cancer samt 

anhöriga till dem, olika admins till dessa grupper kommer att tillfrågas om frågeenkäten tillsammans 

med informationsbrevet kan läggas ut inom dessa grupper. Genom att de besvarar enkäten anser vi 

att samtycket dokumenteras. 

15. Beskriv vilken relation Du har till personerna i undersökningen. Reflektera även kort över 

eventuell inverkan som relationen kan ha på studien. 

Ingen av oss har någon relation till personerna i undersökningen. Inom de utvalda grupper där 

frågeformuläret läggs ut finns det ca 8000 medlemmar. Sannolikheten till att personen som är admin 

inom gruppen har någon relation till alla medlemmar är osannolikt.    



 

 

16. Beskriv hur resultaten kommer att redovisas för att säkerställa undersökningspersonernas 

integritet och konfidentialitet.  

Resultaten kommer att presenteras med %-sats på respektive fråga utan relation till någon specifik 

individ.      

17. Beskriv de etiska överväganden som gjorts samt beskriv avvägningen mellan projektets risker 

och nytta.  

Deltagandet kommer vara helt frivilligt och svaren kommer inte innehålla några personuppgifter som 

kan kopplas till en levande person. Eftersom deltagarna besvarar vårt onlinedokument kommer vi inte 

ha tillgång till deras personuppgifter. Eventuellt att deras ip-adress kan vara registrerat men det är 

ingen information vi kommer spara på. Genom att korrespondenterna besvarar enkäten har de 

godkänt att vi använder deras information i vår undersökning.      

18. Beskriv övriga åtgärder som vidtagits för att förebygga risker, ex. vilken beredskap som finns 

för att förebygga eller hantera de risker som kan uppkomma.   

De risker som identifierats i dagsläget är att frågeformuläret kan i vissa fall riva upp känslor. På 

informationsbrevet anges det att deltagandet är fritt och forskningspersonerna kan när som avbryta sin 

medverkan utan att ange någon anledning.. De svar som kommer in från frågeformuläret kommer vara 

anonyma eftersom vi använder oss av en plattform där svaren är anonyma.  

Genom undertecknande garanterar sökande att ansökan och etisk egengranskning tagits fram i 

samråd med handledare.  

Genom undertecknande garanterar handledare att denne läst igenom och granskat ansökan och 

etisk egengranskning och att studien anses kunna genomföras så som den är beskriven. 

 

Ort och datum   Ort och datum 

-------------------------------------------  -------------------------------------------- 

Underskrift från sökande   Underskrift från handledare 

----------------------------------------  -------------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Bilagor som skall bifogas ansökan 

☐ Etisk egengranskning (obligatorisk) 

☐ Tillstånd från verksamhetschef (i förekommande fall) 



 

 

☐ Förfrågan till verksamhetschef (i förekommande fall) 

☐ Skriftlig information till dem som tillfrågas (obligatoriskt) 

☐ Blankett för skriftligt samtycke (i förekommande fall) 

☐ Frågeformulär, intervjuguide eller liknande (obligatoriskt)  

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2  Informationsbrev 

Till dig som diagnostiserats med cancer. Detta är information och förfrågan om ditt deltagande i en 

studie kring informationsflödet till en person med cancerdiagnos. 

Hej! 

Vi är två studenter som ska utföra vårt examensarbete i Informationslogistik. Informationslogistik 

innebär kortfattat att rätt information ska nå till rätt person, i rätt tid på rätt sätt, till rätt kostnad och att 

informationen är relevant. 

Bakgrund till undersökning: 

Svensk cancervård är under stark press vilket påverkar en person med cancerdiagnos möjligheter till 

vård. På grund av bristande kompetensförsörjning samt undermålig arbetsmiljö för personalen ger det 

onödigt långa väntetider, stängda vårdplatser och uppskjutna behandlingar för patienten. Att som 

patient med cancerdiagnos eller anhörig själv leta efter trovärdig och korrekt information om cancer, 

cancerbehandlingsmetoder, kliniker utomlands, kost som kan främja immunförsvaret och annat som är 

viktigt för den egna rehabiliteringen är inte en enkel uppgift. 

Är informationsflödet till människor som fått diagnosen cancer effektiv, lättillgänglig och med 

relevant information? 

Det vi vill undersöka är tillgången till rätt och relevant information till personer som diagnostiserats 

med cancer. Vi vill veta vilken information läkare och sjukvården ger till sina patienter och ifall 

informationen ges muntligt, skriftligt eller både och. Vi vill veta vilken information som finns 

tillgänglig via olika källor på internet. Utöver den information som finns tillgänglig vill vi även 

undersöka ifall personer med cancerdiagnoser önskar annan relevant information som de inte anser sig 

få nu över de tillgängliga källor som finns.  

Genom att undersöka den information som tillhandahålls en person som diagnosticerats med cancer i 

nuläget med den information som önskas, hoppas vi kunna få svar på ifall det finns ett behov av en ny 

e-tjänst eller om en redan befintlig e-tjänst behöver kompletteras. 

Du är en av de som tillfrågas: 

Du är en av de som tillfrågas och får möjlighet till att delta i vår studie eftersom du är över 20 år och 

fick din diagnos under de senaste 15 åren. Vi har valt att begränsa tiden till de senaste 15 år eftersom 

tillgänglighet av relevant information över e-tjänster är relativt nytt. Tiden för att besvara 

frågeformuläret uppskattas vara ca 15-20 min och formuläret består av 28 frågor. Vi sänder ut detta 

formulär för att få in svar från 400-600 personer. 



 

 

Dina synpunkter kan vara till stor hjälp: 

Vi hoppas att du vill hjälpa till genom att besvara våra frågor. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och ingen kommer få veta att just du gett dessa svar. Ditt medverkande i undersökningen 

är helt frivilligt och du kan avbryta ditt medverkande när som helst utan att anledning behöver uppges. 

Dina svar i undersökningen kommer att ligga till grund för att få fram relevant statistik om hur 

nuvarande informationsflöde ser ut och hur det kan förbättras. Genom att besvara enkäten har du 

godkänt att dina svar får användas för att få fram denna statistik. 

Hur materialet kommer hanteras: 

Inkommande svar kommer hanteras av oss två studenter som utför denna undersökning och materialet 

sparas på våra datorer som har internetuppkoppling. Materialet kommer även vår handledare samt 

examinator att ha tillgång till ifall de vill kunna kontrollera arbetets tillförlitlighet inför betygsättning. 

Alla svar kommer att hanteras konfidentiellt och på ett sätt som gör att ingen utomstående kan ta del 

av dem. Inga personuppgifter kommer att skickas vidare till annan part. Källmaterialet, det vill säga 

dina svar, kommer sparas fram till att uppsatsen blivit examinerad och godkänd. Inlämning av 

uppsatsen är bestämd till 3 juni 2018 och examinatorn har tre veckor på sig att läsa igenom samt 

betygsätta. Ifall uppsatsen blir underkänd blir nästa inlämning i augusti/september 2018 vilket innebär 

att källmaterialet kan komma att sparas fram till dess. Efter att slutrapporten för vår kandidatuppsats 

blivit godkänd kommer allt källmaterial att förstöras. 

Presentation av studien: 

Vårt resultat av studien kommer att presenteras vid ett seminarium på Centrum för 

Informationslogistik (CIL) i Ljungby den 31 maj 2018. Presentationen är muntlig med en PowerPoint 

som hjälpmedel. En slutrapport kommer att skickas in till examinatorn för examinering den 3 juni 

2018 och rapporten kommer publiceras i Diva. Är du intresserad av det resultat vi får fram kan du få 

tillgång till rapporten via en länk till Diva efter att den blivit godkänd av examinatorn. 

Vill du delta? 

Vill du delta i vår studie ber vi dig att besvara följande formulär, helst före den 5 maj 2018. Detta för 

att vi ska ha tid till att analysera alla inkomna svar.  

Har du några funderingar eller frågor kring enkäten eller vår undersökning är du välkommen att höra 

av dig på mejl. 

Stöd för dig som läser detta: 

Vi vet att vår förfrågan om att delta i vår undersökning kan väcka upp känslor hos alla er som läser 

detta. Vi har därför kontaktat olika organisationer som ställer upp ifall någon av er behöver någon att 

prata med. Här följer en lista på de vi kontaktat och som vet om att vår studie publiceras samt att det 

kan väcka ett behov av att prata med någon. 



 

 

 

Cancerfondens informations- och stödlinje: www.cancerfonden.se/samtal/informations-och-

stodlinjen 

Telefon: 020-59 59 59 måndagar mellan 09-16, Tisdagar 10-16 onsdagar-fredagar 09-16 

Hjälplinjen: www.hjalplinjen.se.  

Telefon: 0771-22 00 60 mellan 13-22 alla dagar 

För dig under 18 år: 

Bris: www.bris.se/ 

Telefon: 116 111 mellan 14-21 alla dagar 

För dig som vill prata med en medmänniska / präst: 

Jourhavande präst: https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast 

Telefon: 112 - be att få prata med jourhavande präst, mellan 21-06 alla dagar 

 

Tack för ditt deltagande! 

Madeleine Eriksson och Blinera Avdiu 

 

Kontaktuppgifter: 

Madeleine Eriksson  

mejl: me223aw@student.lnu.se   

Blinera Avdiu  

mejl: ba222fw@student.lnu.se  

Handledare på Lnu: 

Fabian von Schéele  

mejl: fabian.vonscheele@lnu.se 

 

Nästa
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Bilaga 3 Frågeformuläret 

Fråga 1-6 

Följande frågor är till för att få fram din bakgrund för att eventuellt kunna se ett mönster kring 

informationsflödet utifrån var du bor, din diagnos etc. 

1) Vilket är ditt kön? 

     Man  Kvinna Annat 

2) Hur gammal är du? 

     20-30      31-40      41-50      51-60      61-70       71-80       80+ 

3) Hur länge sedan är det du fick din diagnos? 

     0-5 år     6-10 år       11-15 år   

4) I vilken kommun bodde du i när du fick din diagnos? 

Svar: ……………………………………………………………………………………… 

5) Vad har / hade du för diagnos? Vänligen beskriv kortfattat vad du fått för diagnos, hur 

utbredd den är / var, ifall den är hormonell eller inte samt annan information du kan komma på 

som är relevant. 

Svar: ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………… 

6) Viss cancer kan vara genetiskt betingad. Beror din diagnos på genetiska aspekter? 

     Ja Nej           Vet inte 

Fråga 7-12 

Före första läkarbesöket: 

Följande frågor är till för att få veta mer kring hur du upptäckte att något var fel, vad du själv 

gjorde för att hitta information om vad dina symptom kunde bero på, på vilket sätt du sökte 

egen information, hur lättillgänglig, lättförståelig samt relevant informationen var som du 

hittade. Ifall du inte misstänkte något själv utan din diagnos upptäcktes på grund av 

rutinkontroll eller läkarbesök för annan åkomma, då kan du hoppa över fråga 7-12. 



 

 

7) Vad fick dig att misstänka att något var fel? Vänligen beskriv kortfattat med dina egna ord. 

Svar: ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….... 

8) Sökte du efter egen information utifrån dina symptom? 

    Ja         Nej        Minns inte 

9) Om ja, var/hur sökte du information? Vänligen kryssa i "Ja" eller "Nej" för de alternativ 

som staplats upp.

 

10) Relevans:  

Hur relevant var informationen du hittade utifrån de olika alternativen? Kryssa endast i på de 

alternativ du använde. Råkar du kryssa i på ett alternativ du inte använt av misstag, kryssa då i 

rutan "Fel tryck" för det går inte att helt "avkryssa" ett alternativ. 

 

11) Tillgänglighet:  

Hur enkelt / svårt tyckte du att det var att hitta den information du sökte efter på de olika 

alternativen? Kryssa endast i på de alternativ du använde. Råkar du kryssa i på ett alternativ 



 

 

du inte använt av misstag, kryssa då i rutan "Fel tryck" för det går inte att helt "avkryssa" ett 

alternativ. 

 

12) Begriplighet:  

Hur begriplig information anser du att du hittade på de olika alternativen? Kryssa endast i på 

de alternativ du använde. Råkar du kryssa i på ett alternativ du inte använt av misstag, kryssa 

då i rutan "Fel tryck" för det går inte att helt "avkryssa" ett alternativ. 

 

Fråga 13-15 

Utredningsprocessen: 

Följande frågor är till för att visa hur informationsprocessen ser ut från ditt första läkarbesök 

till det att läkaren började misstänka cancer, hur lång tid processen tagit samt vilken 

information du fått vid dina läkarbesök. 

13) På ditt första läkarbesök, gav läkaren dig någon information kring din undersökning? Dvs, 

varför hon / han utförde en viss undersökning, vad symptomen kunde betyda etc. 

Ja Nej Minns inte 



 

 

14) Hur lång tid tog det innan din diagnos hade fastställts? 

1. 0-3 månader   

2. 3-6 månader   

3. 6-9 månader   

4. 9-12 månader  

5. 1-2 år  

6. mer än 2 år  

15) Hur skulle du bedöma kvalitén på den information som du mottagit av din läkare / 

sjukvården under utredningsprocessen? Med kvalité menas att informationen du fick var 

relevant, lättbegriplig och det du önskade få veta just då. 

 

Fråga 16-20 

Efter diagnos: 

Följande frågor är till för att få veta mer angående den information du fått kring din diagnos, 

hur lång tid du fått vänta för att få relevant information, på vilket sätt du fått information etc. 

16) Vad var det för information du fick ifrån din läkare / sjukvården? Exempelvis statistik 

utifrån din diagnos, sjukdomsprocessen, behandlingsmetoder, biverkningar, kostråd med mera. 

Beskriv kortfattat med egna ord. 

Svar: ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….... 

17) På vilket / vilka sätt har du fått informationen ifrån din läkare / sjukvården? 

 



 

 

18) Hur begriplig anser du att informationen kring din diagnos var som du fick av läkaren / 

sjukvården? Ge en bedömning utifrån vardera sätt som du fick informationen på. Kryssa endast 

i de alternativ som du fick informationen på. Råkar du kryssa i på ett alternativ du inte använt 

av misstag, kryssa då i rutan "Fel tryck" för det går inte att helt "avkryssa" ett alternativ. 

 

19) Hur mycket relevant information anser du att din läkare / sjukvården har tillgodosett dig 

med under hela processen? 

 

 

20) Hur upplevde / upplever du som helhet väntetiderna under din sjukdomstid? 

 

Fråga 21-27 

Efter diagnos, tillgängliga informationssystem: 

Följande frågor är utformade för att skapa insikt i vilka informationssystem sjukvården 

rekommenderat dig att använda samt vilka informationssystem du själv letat upp. Med 

informationssystem menas exempelvis 1177, den individuella vårdplanen, sociala nätverk, 

internationella webbsidor etcetera. 

21) Vet du vilka information- och stödsystem det finns som du kan söka egen information och / 

eller stöd i? 



 

 

 

22) Fick du några förslag från sjukvården / din läkare på information- och stödsystem att 

använda ifall du ville veta mer kring din diagnos, sjukdomsförloppet, behandlingsalternativ, 

biverkningar, prata med någon om din oro etc? 

 

23) Hur skulle du bedöma kvalitén på de informationssystem sjukvården / din läkare 

rekommenderade? Med kvalité menas relevans, tillgänglighet och begriplighet på den 

information som gick att finna över rekommenderade informationssystem 

 

 

24) Vilka andra informationskällor använde du och hur skulle du bedöma kvalitén på dem? 

Med kvalité menas hur pass relevant, tillgänglig och begriplig informationen var som 

informationskällorna kunde bidra med utifrån din specifika frågeställning. Skriv in respektive 

källa på rad 1 under rubriken "Källa" och bedöm vardera källa utifrån skala 1 - 5 där 5 betyder 

"Mycket nöjd" och 1 betyder "Inte alls nöjd". 



 

 

 

 

25) Vilken information försökte du hitta? Information om / kring: 

 

 

26) Hur lätt/svårt tycker du att det var att hitta den informationen du sökte med hjälp av 

tillgängliga informationssystem/källor? Fyll endast i för de alternativ du sökte om. Råkar du 

kryssa i på ett alternativ du inte använt av misstag, kryssa då i rutan "Fel tryck" för det går inte 

att helt "avkryssa" ett alternativ. 



 

 

 

 

27) Hur relevant information utifrån din specifika fråga kunde du hitta med hjälp av 

tillgängliga informationssystem/källor? Fyll endast i för de alternativ du sökte om. Råkar du 

kryssa i på ett alternativ du inte använt av misstag, kryssa då i rutan "Fel tryck" för det går inte 

att helt "avkryssa" ett alternativ. 

 

 

 

 



 

 

Fråga 28 - sista frågan 

Efterfrågad information: 

För att kunna jämföra tillgänglig information utifrån den information du önskar få veta, 

vänligen skriv ner vad du önskar / önskade få veta mer om utöver det som du fått veta genom 

sjukvården. Exempelvis om du önskar mer information kring kostråd, behandlingar, 

internationella cancerkliniker etc. Skriv kortfattat. 

28) Den information som jag inte fick ifrån min läkare / sjukvården och som jag önskar / 

önskade att de bör tillhandahålla är: 

Svar:  

 

  



 

 

Bilaga 4  Informerande mejl 

OBS: Stycke 2 har formulerats utifrån vem mottagaren var men resterande text är densamma. 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete inom Informationslogistik på Lnu (CIL). Vårt arbete 

handlar om informationskvalité på den information som en person som diagnosticerats med cancer får 

ifrån sin läkare och svensk sjukvård.  

  

Vi hoppas kunna få prata med någon inom Region Jönköping som är insatt i just dessa frågor. Region 

Kronoberg, Landstinget Blekinge och Landstinget Kalmar som ska besvara våra frågor nu i veckan. Vi 

skulle vilja ställa några frågor även till er på Landstinget Jönköping för att kunna se vilka likheter samt 

skillnader det kan finnas mellan olika landsting. 

  

Lite av det vi vill veta är ifall det finns några speciella rutiner och riktlinjer kring när, var och hur en 

patient med cancer ska få information. Även vilken slags information det är som ges ut i de olika 

processtegen. Vi är intresserade av den information som ges från första läkarbesöket fram till dess att 

efterrehabilitering påbörjas. Likaså vill vi veta ifall det är några speciella informationssystem som 

rekommenderas till personer med cancer, exempelvis om det är någon databas med mer samlad 

information, eller rekommendation om organisation utifrån diagnos för att kunna få stöd och hjälp. 

  

Vi vet att det finns runt 200 olika cancertyper men i vårt arbete vill vi veta det generella inom 

informationsflödet, inte utifrån en specifik cancertyp. 

  

Det är lite av det vi skulle vilja veta mer om. Skulle ni kunna vägleda oss till någon som kan hjälpa oss 

besvara dessa frågor? 

  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar // Madeleine Eriksson & Blinera Avdiu 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 Mejl med förberedande frågor 

OBS: Mejlet är lite individuellt utformat utifrån vem det skickades till och vem det var som skulle 

intervjua respektive informant. 

Hej igen *namn*! 

Nu har vi  pratat med vår handledare kring frågorna och han tycker att de är relevanta för vårt arbete. 

 

Fråga 1 och 2 är inte kopplade till vår forskningsfråga utan de är med för att ge oss själva lite mer 

förståelse kring verksamheten och hur ni själva får in den information ni senare kan vidarebefordra till 

patienter och anhöriga. De frågor som är kopplade till får forskningsfråga är fråga 3-9. 

 

1) Det finns ca 200 olika cancerdiagnoser 

a) Vi ska i rapporten skriva en kortfattad presentation om verksamheten, har ni något befintligt 

presentationsmaterial vi kan använda? 

b) Hur ser organiseringen / uppdelningen ut inom Regionen / Landstinget? 

i) Olika avdelningar / enheter? 

c) Finns det någon specifik organisationskarta över cancersjukvårdens verksamheter? 

 

2) Forskning får fram ny information, exempelvis nya behandlingsmetoder, och kring det medföljer 

mycket information. Varifrån får ni informationen? Egen forskning? Cancerfonden? Andra 

organisationer? Internationella och / eller nationella forskningsresultat? 

 

3) Rutiner: 

a) Följer ni Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering? 

b) Allmänt inom cancersjukvård, vilken information bör ges ut, ex utredningsrutiner, 

sjukdomsförloppet, förväntade symptom, behandlingsalternativ, biverkningar etc? När, var, 

hur? - bör informationen ges? 

c) Det finns forskning som stödjer att en patients förutsättningar förbättras med rätt kost, motion, 

sociala aspekter etc - är det något ni ger ut rekommendationer kring? Likaså finns det 

forskning kring att viss kost kan förvärra tillståndet (ex vid hormonell bröstcancer) eller 

påverka vissa läkemedel - har ni information kring det att ge ut? 

d) Specifik rutin för läkare utifrån ovanstående frågeställningar, dvs 3a-3c? 

 

4) Riktlinjer: 

a) Vad bör en läkare ge information om? 

b) Vad bör en läkare INTE ge information om? 



 

 

 

5) Informationsprocess 

a) Hur ser informationsprocessen ut? 

b) Vilket format brukar rekommenderas att användas? Muntligt? Skriftligt? 

c) Har ni några informationsbroschyrer som patienter kan få med sig hem? (Har ni i så fall några 

vi kan få med hem?) 

 

6) Information i varje processteg 

a) Några riktlinjer för läkaren? 

 

7) Rekommendationer 

a) Informationssystem: 

i) Vilka informationssystem finns det som ni rekommenderar? 

b) Stöd: 

i) Vilka stödsystem finns det som ni rekommenderar? Ex psykolog, jourhavande präst / 

medmänniska 

ii) Rekommenderar ni några stödsystem för anhöriga, ex anhörigas riksförbund? 

 

8) Användning av informationssystem? 

a) Används de regelbundet av patienter? 

b) Har ni fått feedback från patienter om vad de tycker om systemen? 

 

9) Övrigt kring informationsflödet som vi missat att fråga om? 

 

 

Vi ses den *datum*! 

 

Tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar // *Namn* 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


