
  

Sjuksköterskeprogrammet 180hp 

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 

DK17, 15 hp 

HT 2012 

 

 

 

 

 

Hälsorelaterad livskvalitet hos 

patienter som genomgått onkologisk 

rehabilitering 

- En prospektiv studie 

 

Health-related quality of life of patients in oncological 

rehabilitation – a prospective study 

 

Författare 

Josephine Carstorp och Moa Engström 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Cancer är en sjukdom som omfattar tumörsjukdomar med onaturlig och 

okontrollerad cellväxt. Sjukdomen drabbar tiotusentals personer i Sverige varje år. 

Hälsorelaterad livskvalitet är ett begrepp som använts för att beskriva individers uppfattning av 

sitt välmående i relation till sin hälsa. Livskvaliteten kan användas som ett verktyg för att förstå 

patientgruppen och de förändringar de genomgår i samband med sjukdomsprogression och 

behandling. Onkologisk rehabilitering erbjuds vissa patientgrupper. Syftet med rehabiliteringen 

är främst att genom patientundervisning och träning återge patienten kontroll över sitt liv.  

Syfte: Att undersöka hälsorelaterad livskvalitet över tid hos patienter som genomgått onkologisk 

rehabilitering.  

Metod: Studien har en prospektiv design. Samtliga patienter som remitterades till en onkologisk 

rehabiliteringsverksamhet i Sverige under ett år tillfrågades. För att utvärdera livskvaliteten 

användes enkäten EORTC QLQ-C30. Enkäten lämnades ut till patienterna vid baseline, efter tre 

och sex månader. Deskriptiv statistik.  

Resultat: Studiens resultat visar att livskvaliteten var låg och oförändrad vid de tre mätningarna. 

Deltagarnas uppvisar goda funktioner i samtliga mätningar, högst vid tre månader. Symtomen 

minskar överlag vid varje mätning. Kraftigast minskar sömnsvårigheterna. 

Slutsats: Sammanfattningsvis visar studien att livskvaliteten var opåverkad de sex första 

månaderna efter rehabiliteringen. Dock förbättrades deltagarnas sömn, vilket kan ses som en 

positiv effekt av rehabiliteringen. Viss skillnad mellan kön, cancerdiagnoser samt svenskfödda 

och utlandsfödda finns; men dessa kan även bero på skillnader inom normalpopulationen. 

Funktionsskalornas maxvärde efter tre månader kan visa på behov av uppföljande rehabilitering. 

Klinisk betydelse: Studiens resultat ska användas i ett kvalitetsgranskningsarbete. 

Nyckelord: Cancer, EORTC QLQ-C30, hälsorelaterad livskvalitet, rehabilitering. 



ABSTRACT 

Background: Cancer is a diagnosis which encompasses diseases with abnormal and 

uncontrolled cellular growth. Tens of thousands of people are affected by cancer every year in 

Sweden. Health-related quality of life (HRQoL) is a concept used to describe people’s 

perception of well-being in relation to their health. HRQoL can also be used as a tool to 

understand the patients and the changes they go through during progression of disease and 

treatment. Oncological rehabilitation is offered to some patient groups. The goal with the 

rehabilitation is to give the patients control back over their lives through education and training. 

Aim: To study the oncological rehabilitations effect on HRQoL over time. 

Method: All patients remitted to a certain rehabilitation facility in Sweden during one year were 

asked to participate. To evaluate the HRQoL the EORTC QLQ-C30 questionnaire was used. 

The questionnaire was sent out to the respondents at baseline and after three and six months. 

Descriptive statistics. 

Result: The results of the study showed that quality of life was low and unaffected at the three 

measurements. The functions reached their highest value after three months. The symptoms 

overall decreased at each measurement. The most positive change was seen with insomnia. 

Conclusion: In conclusion, the quality of life was unaffected during the first six months after the 

rehabilitation. The improvement of the participants’ insomnia might be a positive outcome of the 

rehabilitation. The results points to some differences between gender, cancerdiagnose and 

people born in Sweden or abroad; but these might as well depend on differences in the 

population. The functions higher value after three months might show a need for follow-up 

rehabilitation. 

Clinical implication: The result of the study is to be used in a quality audit. 

Keywords: Cancer, EORTC QLQ-C30, health-related quality of life, rehabilitation. 
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INLEDNING 

Cancer är en sjukdom som berör både den drabbade och alla i dess närhet. Under den 

verksamhetsförlagda delen av vår utbildning har vi båda kommit i kontakt med olika 

cancerdiagnoser samt det mänskliga ödet bakom diagnosen. Dödligheten i cancer har minskat de 

senaste åren, men trots detta innebär sjukdomen och behandlingen ett stort lidande för den 

enskilde patienten. Tumörsjukdomar klassas som en folksjukdom; var tredje person beräknas 

insjukna under sin livstid (Cancerfonden Sverige & Socialstyrelsen, 2009). Det kan ge en 

fingervisning om hur vanlig sjukdomen är. Vi har fått möjlighet att delta i ett projekt som syftar 

till att utvärdera den onkologiska rehabiliteringen utifrån patienters hälsorelaterade livskvalitet. 

Detta tycker vi är ett viktigt forskningsområde då många människor idag överlever cancer och 

rehabiliteringen kan utgöra en viktig del i övergången från behandling till vardag. 

BAKGRUND 

Cancer i Sverige 

Cancer är ett samlingsnamn för tumörsjukdomar med onaturlig och okontrollerad cellväxt 

(Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2009). År 2010 registrerades 55 342 maligna cancerfall i 

Sverige. Det är ungefär lika många män som kvinnor som diagnostiseras med cancer, men 

sjukdomsmönstret såsom insjuknande och dödlighet skiljer sig dock mellan könen 

(Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2009). Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos 

kvinnor i Sverige. År 2010 diagnostiserades i Sverige 7917 kvinnor med bröstcancer. Det 

motsvarar ungefär 30 procent av det totala antalet nya cancerfall hos kvinnor. Hos män är 

prostatacancer vanligast och utgör ungefär 33 procent av fallen. Andra vanliga diagnoser är 

malignt melanom, coloncancer samt lungcancer.  

 

Incidensen ökar med ungefär 1,4 procent per år för kvinnor och 2,0 procent för män, en ökning 

som varit stadig de senaste tjugo åren (Socialstyrelsen, 2011). Ökningen tros främst bero på 

tidig diagnostisering till följd av förbättrad screening (Socialstyrelsen, 2011; Tabár & Dean, 

2010). Den ökade andelen äldre påverkar även statistiken, då risken att drabbas ökar med ökad 

ålder (Socialstyrelsen, 2011). Sannolikheten att drabbas av cancer före 75 års ålder är cirka 31 

procent för en man och 28 procent för en kvinna (ibid). Den relativa 5-årsöverlevnaden ligger 

hos kvinnor på 67,3 procent och män på 66,9 procent. Efter 10 år är den relativa överlevnaden 

för kvinnor 60,2 procent och 55,0 procent för män (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2009).  
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De kostnader cancervården medför samhället är svåra att uppskatta. Kostnaderna från 

slutenvården samt besök hos specialister beräknades till 5,05 miljarder kronor år 2009. Till detta 

tillkommer läkemedelskostnader på 2,75 miljarder (Socialstyrelsen & Sveriges kommuner och 

landsting, 2011). I dessa siffror är inte öppenvårdskontakter medräknade; ej heller det 

produktionsbortfall som sjukskrivning eller för tidig död innebär. 

Onkologisk behandling 

Onkologisk behandling kan delas in i två huvuddelar: kurativ och palliativ behandling. Den 

kurativa delen syftar till att bota patienten medan den palliativa är inriktad på symtomlindring. 

Den kurativa behandlingen består ofta av operation med efterföljande cytostatika och/eller 

strålbehandling (Onkologiskt Centrum Stockholm Gotland, 2001; Socialstyrelsen, 2007). Vid 

palliativ behandling är det av vikt att de biverkningar som behandlingen medför är lindrigare än 

de symtom patienten erfar från sin sjukdom (Onkologiskt Centrum Stockholm Gotland, 2001).   

Efter avslutad behandling upplever många patienter en nedsatt fysisk funktion. Effekterna 

sträcker sig från muskelstelhet, trötthet, koncentrationssvårigheter, illamående, håravfall, smärta, 

depression och stress (Janz et al., 2007; Socialstyrelsen, 2007). Hos kvinnor som genomgått 

bröstcancerbehandling finns studier som visar på en försämrad sexuell funktion (Socialstyrelsen, 

2007).  

Onkologisk rehabilitering 

Syftet med cancerrehabilitering är att förebygga och minska de psykiska, fysiska, sociala och 

existentiella följderna av cancersjukdomen och behandlingen. Rehabiliteringsprocessen ska vara 

tidsbegränsad och åtgärderna ska ha tydliga mål och utfall. Varje enskild patient ska genom 

rehabiliteringsåtgärderna känna att de får stöd och inspiration till att leva ett så värdefullt liv som 

möjligt. Patient och behandlare ska tillsammans samarbeta för att upprätta den individuella 

behandlingsplanen (Nordic Cancer Union [NCU], 2004). 

 

Samtidigt som patienten fått reda på sin diagnos, bör rehabiliteringsprocessen inledas. Det är 

viktigt att personalen under rehabiliteringen förmedlar det positiva i att de flesta drabbade botas 

och kan återgå till ett normalt vardagsliv. Den rehabilitering patienterna erbjuds varierar. På 

universitetssjukhus finns psykosociala avdelningar och på övriga sjukhus kan läkare och 

sjuksköterskor ta hjälp av kuratorer, sjukgymnaster, dietister och arbetsterapeuter (Svenska 

bröstcancergruppen [SweBCG], 2011). Vidare menar SweBCG (2011) att patientundervisning 

utgör en viktig del av rehabiliteringen då medicinsk kunskap och delaktighet i vården gör att 
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patienten känner större kontroll över sitt liv. I en studie som utförts på ett sjukhus i centrala 

Sverige framkom att patienterna i sin eftervård framhöll fem områden. De berörde behovet av 

tillgänglighet hos sjukvården, information, tillit, bekräftelse och utbildning till egenvård 

(Koinberg, Holmberg & Fridlund, 2002). Dessa områden omfattar sjuksköterskans 

arbetsområden och de går även att återfinna i de onkologiska rehabiliteringsprogrammen 

(SweBCG, 2011; Socialstyrelsen, 2007). 

 

Vid palliativ rehabilitering är syftet att bevara och i möjligaste mån förbättra funktioner hos 

patienten för att minska biverkningarna av sjukdom och behandling. Palliativ rehabilitering 

omfattar både fysiska och psykosociala aspekter. En viktig del av rehabilitering blir att fokusera 

på patientens livskvalitet och de områden i livet som är viktiga för den enskilde patienten 

(Onkologiskt Centrum Stockholm Gotland, 2006). 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskans roll vid onkologisk behandling består av mer än det sedvanliga 

omvårdnadsarbetet och läkemedelsadministrering. Det är även viktigt att vara tillgänglig för 

patienten; kunna svara på frågor, hänvisa till kontaktpersoner samt undervisa och ge råd gällande 

egenvård. En grundläggande aspekt i arbetet är att sjuksköterskan bygger upp en tillit och ett 

förtroende hos patient och närstående (Onkologiskt Centrum Stockholm Gotland, 2001; 

Socialstyrelsen, 2007). Sjuksköterskan fungerar som en länk mellan övriga medlemmar i det 

behandlande teamet (såsom läkare, kuratorer och sjukgymnaster). Det är ofta sjuksköterskan 

som gör den preliminära bedömningen av patientens tillstånd och därför finns även krav på god 

medicinsk kunskap. Vid palliativ vård läggs stor vikt på omvårdnaden av patienten, där 

sjuksköterskan har en ledande roll (Onkologiskt Centrum Stockholm Gotland, 2006). 

Hälsorelaterad livskvalitet 

Livskvalitet är ett svårdefinierat begrepp. Begreppet omfattar en rad innebörder, där 

sammanhanget ofta är avgörande. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar begreppet som 

en individs uppfattning av sin livssituation i det kulturella sammanhang hen lever i, och med de 

värderingar personen har och i relation till deras mål, förväntningar, levnadsförhållande och 

bekymmer (WHO, 1997). Detta följer WHO’s klassiska definition om hälsa som mer än bara 

avsaknad av sjukdom. Livskvalitet kan indelas i fyra domäner; fysiska, psykologiska, andliga 

och sociala aspekter (Bahrami, 2011). Begreppet livskvalitet öppnar upp för studier om 

individers uppfattning av sitt välmående. Denna uppfattning kan sen sammanfogas med 



4 

 

begreppet hälsa och definieras då som hälsorelaterad livskvalitet. Då synas individernas 

uppfattning om deras livskvalitet i relation till deras hälsa (Ferrans, Zerwic, Wilbur & Larson, 

2005; WHO, 1997). Hälsorelaterad livskvalitet exkluderar de livskvalitetfaktorer som inte är 

relaterade till hälsa; såsom kulturella, politiska och sociala egenskaper (Ferrans, Zerwic, Wilbur 

& Larson, 2005). 

Cancer och livskvalitet: 

Personer med cancer uppvisar en bevisad försämrad livskvalitet (Bahrami, 2011; So et al., 

2009). Att leva med cancer har visat sig leda till en rad emotionella, fysiska, psykiska och 

sociala påfrestningar. Rädsla inför behandling eller ett eventuellt återfall bidrar till stress och oro 

hos många drabbade (Arunachalam, Thirumoorthy, Devi & Thennarasu, 2011). Bahrami (2011) 

beskriver i sin studie hur sjuksköterskor framhåller livskvalitet som en viktig aspekt i förståelsen 

för cancerpatienter och de förändringar gruppen genomgår vid behandling och rehabilitering.  

 

Ett vanligt mätinstrument för att mäta livskvalitet hos cancerpatienter är enkäten European 

Organisation for Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life Questionnaire 

[EORTC QLQ-C30] (EORTC, u.å.). Den är validerad genom flertalet studier och finns 

tillgänglig på 81 språk (ibid.).  

 

Staren, Gupta och Brauns (2011) har i sin studie använt sig av denna enkät. Den är inriktad på 

huruvida livskvaliteten hos cancerpatienter kan användas som prognostiskt mått för 

överlevnaden. Resultatet beskriver att en god rollfunktion; det vill säga att respondenten 

upplever att sjukdomen inte begränsar hens arbete eller fritid, sammanfaller med längre 

överlevnad.  

 

Janz et al. (2007) har i sin studie använt EORTC QLQ-C30 och kommit fram till att reducering 

av symtomen hos patienter med cancer torde medföra en positiv effekt på livskvaliteten. Detta 

antagande grundar sig i att symtomen har en signifikant påverkan när det gäller försämrad 

livskvalitet hos patientgruppen. Även i Salonen, Kellokumpu-Lehtinen, Tarkka, Koivisto och 

Kaunonens (2011) studie om patienter med bröstcancer uppmärksammades symtomens negativa 

påverkan på livskvaliteten. 
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Andra faktorer som påverkar livskvaliteten 

Som tidigare nämnts visar forskning att personer med cancer upplever sig ha sämre livskvalitet. 

Förutom sjukdom finns det andra faktorer som påverkar livskvaliteten; till exempel kön 

(Derogar, Van der Schaaf & Lagergren, 2012; Pud, 2011) och etnicitet (Hao et al., 2011; 

Kagawa-Singer, Padilla & Ashing-Giwa, 2010).  

 

Pud (2011) kommer i sin studie fram till att kvinnor uppvisar en signifikant lägre totalpoäng i 

livskvalitet relaterat till symtomen: smärta, fatigue och depression. För kvinnor hade både 

smärta och depression en negativ effekt på livskvaliteten, medan män endast framhöll 

depression som en bidragande faktor. Kvinnorna hade även lägre poäng än männen vad gäller 

livskvalitet i en psykologisk aspekt (ibid.). I en studie av Derogar et al. (2012) använder de sig 

av enkäten EORTC QLQ-C30 för att mäta livskvaliteten hos normalpopulationen i Sverige. 

Deras resultat visade att männen uppgav högre poäng än kvinnorna i alla funktionsskalor utom 

den kognitiva. Kvinnorna i normalpopulationen uppfattade även att de hade värre symtom än 

männen gällande alla punkter utom dyspné. 

 

Hao et al. (2011) har som syfte i sin amerikanska studie att undersöka skillnader i hälsorelaterad 

livskvalitet mellan kaukasier och afroamerikaner som överlevt cancer. Resultatet visade att 

segregation var den avgörande faktorn för skillnad i hälsorelaterad livskvalitet mellan grupperna. 

Segregerade områden var starkt associerat med försämrad hälsorelaterad livskvalitet. Detta 

gällde även för de kaukasier som var boenden i dessa områden (ibid.). 

PROBLEMFORMULERING 

Det har genomförts många forskningsstudier kring livskvalitet hos cancerpatienter som visar att 

de har en försämrad livskvalitet inom flera områden. Den hälsorelaterade livskvaliteten är ett väl 

använt mätinstrument för att öka förståelsen för patientgruppen. Onkologisk rehabilitering 

ämnar stärka individen både fysiskt och psykiskt vilket kan medföra en positiv påverkan på den 

hälsorelaterade livskvaliteten. Det är därför av betydelse att utvärdera den onkologisk 

rehabilitering som finns idag för att se ifall den uppfyller sitt syfte. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka den hälsorelaterade livskvaliteten över tid hos 

patienter som genomgått onkologisk rehabilitering. 

 



6 

 

Frågeställning 

Finns det någon skillnad i hälsorelaterad livskvalitet beroende på kön, cancerdiagnos samt 

mellan svenskfödda och utlandsfödda? 

METOD 

Design 

Studien har en prospektiv longitudinell design. Enligt Polit och Beck (2010) innebär en 

prospektiv studiedesign att utfallet observeras för en eller flera variabler. 

Urval 

Studien riktades mot patienter som skulle genomgå onkologisk rehabilitering hos ett 

rehabiliteringscenter i Sverige. Samtliga personer remitterade till verksamheten under ett år 

tillfrågades om deltagande. Detta är enligt Lantz (2011) ett konsekutivt urval. Studien 

inkluderade båda könen, blandad etnicitet och skilda cancerdiagnoser. 

Rehabiliteringsverksamheten i denna studie har egna inklusionskriterier för de patienter som 

söker vård hos dem. Patienterna måste själva kunna sköta sin basala omvårdnad samt sin 

medicinering. Patienterna har själva valt att bli behandlade hos verksamheten. 

 

Vid studiens avslutande hade endast 19 av 36 respondenter delgivits alla tre enkäter. I denna 

studie inkluderades endast dessa 19 då resterande deltagare ej medverkat vid samtliga 

mätningar. 

Intervention 

Rehabiliteringen deltagarna i denna studie genomgått kan ses som en intervention. Den 

omfattade 12 dagars heldygnsvård, där aktiviteter erbjöds 10 av dessa dagar. Rehabiliteringen 

bestod av aktiviteter som ämnar stärka patienten både fysiskt och psykiskt. Patienterna hade 

tillgång till gym och bassäng för fysisk träning, både i grupp och individuellt, tillsammans med 

sjukgymnast. Gruppsamtal, enskilda samtal samt föreläsningar om bland annat 

kroppskännedom, kost och sömn ingick i rehabiliteringen. Andra tillgängliga aktiviteter var 

keramikverkstad, massage, Qigong och stavgång utomhus. Vid rehabiliteringens slut hölls ett 

avslutande samtal med en sjuksköterska där patienten erhöll information om vidare 

kunskapsinhämtning. Schemat för rehabiliteringen bifogas i bilagor I och II. 
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen i studien genomfördes med enkäter som samlades in under tidsperioden 9 maj 

2011 till 6 juli 2012. Enkäterna utdelades till respondenterna vid tre tillfällen. När patienterna 

ringde till verksamheten för att boka rehabilitering informerades de muntligt om enkäterna. Ett 

följebrev skickades sedan hem till patienten med den första enkäten (baseline) och 

kompletterande skriftlig information. Patienten tog sedan med den ifyllda enkäten till 

inskrivningssamtalet med läkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Enkäterna efter tre respektive 

sex månader skickades hem till patienterna i förfrankerade kuvert, även då med kompletterande 

skriftlig information om frivillighet. Inga påminnelser skickades ut.  

Enkäten 

Denna studie använde sig av enkäten EORTC QLQ-C30. Den har tagits fram av European 

Organisation for Research and Treatment of Cancer Headquarters, [EORTC]. Det är en 

validerad enkät som används för att undersöka livskvaliteten hos cancerpatienter (EORTC, u.å.). 

Den finns även tillgänglig i versioner specifika för olika cancerdiagnoser. Då patienterna inom 

den grupp som undersökts haft flera olika diagnoser har den allmänna enkäten använts. Denna 

studie har utgått från den svenska versionen. 

 

Med enkäten utvärderar respondenten sin hälsorelaterade livskvalitet under veckan som gått. 

EORTC QLQ-C30 omfattar 30 punkter som är organiserade till nio skalor och sex enskilda 

punkter. Skalorna är uppdelade i fem funktionsskalor (fysisk-, roll-, kognitiv-, emotionell- och 

social funktion), tre symtomskalor (fatigue, smärta och illamående eller kräkning) samt en skala 

om den totala hälsouppfattningen/ livskvaliteten. De sex enskilda punkterna omfattar symtomen 

dyspné, aptitlöshet, sömnsvårigheter, förstoppning och diarré samt ifall sjukdomen har en 

ekonomisk påverkan. Resultatet av skalorna och punkterna redovisas separat. Ett sammantaget 

resultat för den hälsorelaterade livskvaliteten är inte möjligt att beräkna med denna enkät; denna 

tolkas istället utifrån resultatet av enkätens tre delar. Se bilaga III för hela enkäten. 

 

Alla frågor har fyra svarsalternativ i enlighet med en likertskala. En likertskala utgår från ett 

påstående som respondenten sedan får avgöra om de instämmer med eller inte (Polit & Beck, 

2010). Respondenten gör detta med hjälp av svarsalternativen: 1) ”Inte alls”, 2) ”Lite”, 3) ”En 

hel del” och 4) ”Mycket”. Undantaget är skalan för total hälsouppfattning/ livskvalitet som har 

svarsalternativ rankade från 1) ”Mycket dålig” till 7) ”Utmärkt”. 
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Tillstånd att använda enkäten erhölls via EORTC´s hemsida. Den får användas kostnadsfritt i 

akademiska studier.  

Dataanalys 

Data analyserades utifrån den manual EORTC tillhandahåller för tolkning av resultat. 

Respondenternas svar omräknades till poäng som varierar från 0-100. Höga poäng på 

skattningarna av funktionen motsvarar en hög och således god funktion. Höga poäng gällande 

den totala hälsouppfattningen/livskvaliteten motsvarar en hög livskvalitet. För symtom gäller det 

motsatta; då höga poäng indikerar att respondenten upplever mer symtom.  

 

För att räkna poängen på en skala måste först range och raw score beräknas för punkterna som 

medverkar till den specifika skalan. Raw score räknas ut med formeln: 

 

 

 

Range är skillnaden mellan det största och det minsta möjliga svarsalternativet i en Likertskala. 

En Likertskala som går från 1 – 4 ger således en range på 3.  

 

När RS är uträknat kan sedan poängen räknas ut med hjälp av två olika formler. För 

funktionerna användes formeln:  

 

 

 

För symtomskalor/punkter och för skalorna om total hälsouppfattning/livskvalitet användes 

formeln: 

 

 

 

Den slutliga poängen varierar från 0-100. Genom denna kan slutsatser dras om huruvida den 

hälsorelaterade livskvaliteten är låg eller hög hos individerna. En låg 
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livskvalitet motsvaras av en poäng ≤ 50. En poäng ≤ 33 gällande de olika funktionerna 

ger en låg funktion. I annat fall har respondenten hög livskvalitet och hög funktion. 

Respondenten är symtomfri om poängen är ≤ 67 för de olika symtomen (Derogar et al. 

2012).  

 

Valet att använda median istället för medelvärde beror på snedfördelningen i svaren hos 

respondenterna. Vid snedfördelning är median att föredra då medelvärde inte kan 

representera den mellersta fördelningen av resultatet (Polit & Beck, 2010). Vidare 

menar Polit och Beck (2010) att individuella värden inte tas med i beräkning vid 

användande av median då den inte tar hänsyn till extremer. Första och tredje kvartil har 

därför tagits med i beräkningen för att visa på den stora spridningen som förekommer. 

Att använda kvartiler tillsammans med median förespråkar även Lantz (2010). Vid 

bearbetningen av enkätdata användes dataprogrammet Excel. Data redovisas med 

tabeller och diagram. 

ETISKA ASPEKTER 

Studien avser att utvärdera den onkologiska rehabiliteringen och är en del av ett 

vårdutvecklingsarbete. Kunskapen från denna utvärdering kan sedan användas i vidare 

kvalitetsarbete inom verksamheten. Nyttoprincipen uppfylls således av att studien 

ämnar gagna framtida patienter (Polit & Beck, 2010). Respondenten erhöll både 

skriftlig och muntlig information om enkäten, samt att deltagande var frivilligt och inte 

påverkade vården. Detta medför att kravet på informerat samtycke uppfylls enligt 

Vetenskapsrådet (2011). Polit och Beck (2010) belyser vikten av att meddela 

patienterna om att deras deltagande i studien inte kommer påverka den vård eller 

omsorg verksamheten erbjuder dem. Enkäterna avidentifierades så att det inte var 

möjligt att spåra en enskild respondent. Samtliga deltagare tilldelades en kod. 

Författarna hade ej tillgång till kodlistan. Endast författare, handledare och examinator 

hade tillgång till materialet. Då materialet inte användes förvarades det inlåst på 

handledarens kontor. Helsingforsdeklarationen belyser vikten av konfidentialitet för att 

skydda deltagarnas integritet (Vetenskapsrådet, 2011). Insamlad data granskades 

kritiskt av författarna systematiskt och kontinuerligt i enlighet med Vetenskapsrådet 

(2011). Felkällor som kan påverka resultatet diskuteras i diskussionsavsnittet i 

överensstämmelse med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. 
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RESULTAT 

Resultatet av enkätundersökningen redogörs nedan med hjälp av tabeller och diagram. 

Den hälsorelaterade livskvaliteten hos deltagarna i denna studie presenteras utifrån 

deras skattning av fysisk-, emotionell-, social-, kognitiv- och rollfunktion, livskvalitet 

samt för symtomen; fatigue, smärta, illamående/kräkning, dyspné, aptitlöshet, 

sömnsvårigheter, förstoppning, diarré och ekonomisk påverkan. Ett sammantaget 

resultat tolkas av författarna utifrån enkätens olika delar. En övergripande redovisning 

av demografiska data och bortfall inleder. Sedan följer resultatet av enkätens tre delar; 

funktioner, livskvalitet och symtom, för samtliga deltagare. Därefter redovisas 

resultaten gällande resterande frågeställningar. De förkortningar som anges i tabeller 

och diagram förklaras i tillhörande bildtext. På grund av tabellernas format redovisas 

dessa i slutet av resultatdelen.  

Demografiska data och bortfall 

Samtliga tillfrågade respondenter besvarade den första enkäten (baseline), se Tabell I. 

Efter tre månader faller 3 av 19 deltagare bort. Störst är bortfallet i grupperna 

utlandsfödda (2/6), övrig cancer (2/7) samt män (1/5). Vid den sista mätningen (6 

månader) svarade endast 14 av de ursprungliga 19 deltagarna på enkäten. Denna gång 

var bortfallet koncentrerat till utlandsfödda (3/6) samt bröstcancerpatienter (3/12). 

Bortfallsstatistiken är angiven i förhållande till baseline. De största grupperna bland 

respondenterna är som synes kvinnor (14/19), bröstcancer (12/19) samt svenskfödda 

(13/19). Denna fördelning stämmer bra överens med normalfördelningen av 

rehabiliteringsklinikens patienter. 

 

Tabell I. Demografisk data och bortfall. 

  TILLFRÅGADE n=19   BASELINE n=19   3 MÅN n=16   6 MÅN n=14 

Alla 19 

 

19 (0)* 

 

16 (3)* 

 

14 (5)* 

Män 5 

 

5 (0)* 

 

4 (1)* 

 

4 (1)* 

Kvinnor 14 

 

14 (0)* 

 

12 (2)* 

 

10 (4)* 

Bröstcancer 12 

 

12 (0)* 

 

11 (1)* 

 

9 (3)* 

Övrig cancer 7 

 

7 (0)* 

 

5 (2)* 

 

5 (2)* 

Svenskfödd 13 

 

13 (0)* 

 

12 (1)* 

 

11 (2)* 

Utlandsfödd 6   6 (0)*   4 (2)*   3 (3)* 
*Bortfallet relaterat till baseline redovisas inom parantes. 
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Funktioner 

Sett till genomsnittet hos alla deltagare vid baseline är samtliga funktioner; fysisk-, 

emotionell-, social-, kognitiv- och rollfunktion över 33 poäng vilket motsvarar en hög 

funktion, se Figur I. Vid baseline uppvisade sex deltagare låga värden i minst två 

funktioner. Efter tre månader var det endast en deltagare som gjorde det. Vid sista 

mätningen efter sex månader uppvisade tre deltagare en låg funktion i minst två av 

funktionerna, alltså en försämring jämfört med mätningen innan. De deltagare som 

uppvisade låg funktion i minst två funktioner under samtliga mätningar hade även en 

låg livskvalitet. 

 

 

Figur I. Förändring av funktioner över tid hos samtliga respondenter beräknat med median. 

Livskvalitet 

Medianen är 50 poäng vid samtliga mätningar, se Tabell II, IV och VI. 50 poäng 

motsvarar en låg livskvalitet. Vid baseline uppvisade 11 av 19 deltagare en låg 

livskvalitet. Efter tre respektive sex månader uppvisade nio deltagare en låg livskvalitet. 

Sett till kvartilerna syns en sänkning av den övre kvartilen efter tre månader jämfört 

med baseline. Efter sex månader sker tvärtom en ökning av den övre kvartilen, dock ej 

till nivån den hade vid baseline. 

Symtom 

Vid de tre mätningarna var endast fyra av 19 deltagare symtomfria. Sömnsvårigheterna 

minskar mest under studieperioden (67-33 poäng), se Figur II. De symtom som ökade 
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efter rehabiliteringen var smärta och diarré, se Figur II. Smärtan minskar dock vid den 

sista mätningen jämfört med mätningen efter tre månader. Av de deltagare som 

uppvisade en låg livskvalitet eller låga värden i minst två funktioner var nästan ingen 

symtomfri. 

 

 

Figur II. Förändring av symtom över tid hos samtliga respondenter beräknat med median. 

Skillnader mellan könen 

Av de 19 respondenterna vid baseline var 14 kvinnor och fem män. Männen i studien 

uppvisar högre livskvalitet än de kvinnliga deltagarna vid alla tre mätningarna, se 

Tabell II, IV och VI. Vid samtliga mätningar uppvisar männen totalt sett bättre värden 

gällande funktionerna. Den emotionella funktionen är bättre bland männen under alla 

mätningar medan den hos kvinnor blir lägre efter tre och sex månader jämfört med 

baseline. Den kognitiva funktionen ökar för varje mätning hos männen men förblir på 

samma nivå för kvinnorna, se Tabell II, IV och VI. 

 

Vid baseline är symtombilden väldigt lik för män och kvinnor. De symtom som skiljer 

sig är diarré, där män uppger mer symtom, samt i ekonomisk påverkan där kvinnor 

uppger större påverkan, se Tabell III. Efter tre månader har männen i denna studie 

fortfarande mer diarrésymtom. Kvinnorna i studien uppvisar alltjämt större ekonomisk 

påverkan och nu även dyspné, smärta, fatigue, sömnsvårigheter och aptitlöshet, se 

Tabell V. Även efter sex månader skattar kvinnorna värre dyspné, smärta, fatigue, 

sömnsvårigheter, ekonomisk påverkan och även diarré. Männen uppvisar endast mer 

illamående/kräkning efter sex månader, se Tabell VII. Ingen av de manliga deltagarna 
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uppger sig ha någon ekonomisk påverkan vid någon av mätningarna, se Tabell III, V 

och VII. 

  

Skillnader mellan cancerdiagnoser 

Variabeln cancerdiagnoser har delats upp i två grupper, en grupp med patienter som har 

bröstcancer och en grupp för patienter med övrig cancerdiagnos. Grupperingen ser ut 

på detta sätt då bröstcancer är den cancerform som flest respondenter har, se Tabell I. 

Av de 19 respondenter som är med från start är 12 av dessa patienter med bröstcancer 

och sju är patienter med övriga cancerdiagnoser. 

 

I vår studie uppgav patienterna med bröstcancer samma nivå gällande livskvalitet vid 

samtliga mätningar sett till medianen, se Tabell II, IV och VI. Patienterna med övriga 

cancerdiagnoser uppvisade högre livskvalitet än patienterna med bröstcancer vid 

baseline och efter tre, men inte efter sex månader, se Tabell II, IV och VI. 

  

Vid baseline och efter sex månader uppvisar patienter med bröstcancer i föreliggande 

studie högre funktion i alla funktioner utom social funktion (vid baseline) och kognitiv 

funktion (efter sex månader), se Tabell II och VI. Efter tre månader skattar patienterna 

med övriga cancerdiagnoser bättre funktion i alla funktionsskalor, utom den sociala 

funktionen där grupperna skattar lika, se Tabell IV. 

 

Symtombilden i denna studie är liknande för båda grupperna vid baseline, med 

undantag för sömnsvårigheter och ekonomisk påverkan där patienterna med 

bröstcancer uppvisar mer symtom, samt vid diarré där patienterna med övriga 

cancerdiagnoser uppger mer symtom, se Tabell III. Efter tre månader uppger 

patienterna med bröstcancer fortfarande mer sömnsvårigheter och ekonomisk påverkan 

samt även smärta. Patienterna med övrig cancerdiagnos uppger fortfarande mer diarré 

och även dyspné, se Tabell V. Symtombilden efter sex månader visar att patienterna 

med bröstcancer har värre smärta, ekonomisk påverkan och diarré. Den andra gruppen, 

med övriga cancerdiagnoser, har sämre värden gällande illamående/kräkning och 

fatigue, se Tabell VII. 
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Skillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda 

Av de 19 deltagare som är med vid baseline är 13 födda i Sverige och sex födda 

utomlands, se Tabell I. De utlandsfödda i studien har i genomsnitt lika hög livskvalitet 

som de svenskfödda under alla mätningar, utom vid baseline där de har lite bättre 

poäng. Däremot har de svenskfödda under alla mätningar gällande livskvalitet högre 

poäng när man ser till spridningen av kvartiler, se Tabell II, IV och VI. 

 

Vid baseline uppvisar de svenskfödda i studien bättre värden gällande samtliga 

funktioner, utom social funktion, jämfört med de utlandsfödda deltagarna, se Tabell II. 

Efter tre månader däremot skattade de svenskfödda endast bättre värden i fysisk 

funktion, se Tabell IV. Efter sex månader sjunker de utlandsfödda i funktionerna och 

har endast högre värden i den emotionella funktionen jämfört med de svenskfödda 

deltagararna, se Tabell VI. 

 

Skillnaderna i symtom vid baseline mellan grupperna består av fatigue och 

illamående/kräkning där de utlandsfödda uppger mer symtom, samt sömnsvårigheter 

och ekonomisk påverkan där de svenskfödda deltagarna uppger värre symtom, se 

Tabell III. Efter tre månader uppger studiens utlandsfödda fortfarande sämre värden 

gällande symtomen fatigue och illamående/kräkning och de har även mer smärta och 

ekonomisk påverkan. De svenskfödda skattar värre sömnsvårigheter och även dyspné 

efter tre månader, se Tabell V. Även efter sex månader uppvisar de utlandsfödda mer 

smärta, fatigue och ekonomisk påverkan och nu även en försämring i symtomen 

aptitlöshet, diarré, förstoppning och dyspné. För de övriga symtomen har de utlands- 

och svenskfödda i studien samma poäng, se Tabell VII.
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Tabeller 

Tabell II. Livskvalitet och funktionsskalor vid baseline. Q: 1= Första kvartil.  (3) = Tredje kvartil. 

  ALLA n=19   MÄN n=5   KVINNOR n=14   BRÖSTCANCER n=12   ÖVRIG CANCER n=7   SVENSKFÖDDA n=13   UTLANDSFÖDDA n=6 

FUNKTIONSSKALOR MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3) 

Livskvalitet skala 50 33 (75) 

 

58 42 (67) 

 

50 33 (75) 

 

50 33 (83) 

 

58 50 (67) 

 

50 33 (83) 

 

54 33 (67) 

Fysisk funktion 80 67 (90) 

 

77 67 (87) 

 

80 67 (90) 

 

80 67 (93) 

 

70 67 (87) 

 

80 67 (93) 

 

67 67 (80) 

Rollfunktion 50 17 (75) 

 

67 34 (84) 

 

50 25 (67) 

 

59 17 (67) 

 

59 34 (84) 

 

50 17 (67) 

 

50 33 (75) 

Kognitiv funktion 67 34 (100) 

 

67 50 (92) 

 

67 34 (100) 

 

75 50 (100) 

 

67 50 (100) 

 

67 50 (100) 

 

59 34 (92) 

Emotionell funktion 59 13 (83) 

 

67 25 (88) 

 

50 18 (75) 

 

75 17 (75) 

 

50 17 (83) 

 

71 17 (83) 

 

38 20 (59) 

Social funktion 50 0 (83)   83 25 (92)   50 0 (83)   50 33 (83)   83 0 (83)   50 0 (83)   83 17 (83) 

 

 

Tabell III. Symtomskalor vid baseline. Q: 1= Första kvartil.  (3) = Tredje kvartil. 

  ALLA n=19   MÄN n=5   KVINNOR n=14   BRÖSTCANCER n=12   ÖVRIG CANCER n=7   SVENSKFÖDDA n=13   UTLANDSFÖDDA n=6 

SYMTOMSKALA MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3) 

Dyspné 33 0 (67) 

 

33 0 (67) 

 

33 17 (33) 

 

33 33 (33) 

 

33 0 (67) 

 

33 0 (67) 

 

33 17 (67) 

Smärta 17 0 (50) 

 

17 0 (59) 

 

17 0 (50) 

 

17 0 (50) 

 

17 0 (50) 

 

17 0 (67) 

 

17 0 (42) 

Fatigue 44 33 (87) 

 

44 22 (73) 

 

39 33 (77) 

 

44 33 (77) 

 

44 33 (56) 

 

33 33 (77) 

 

44 33 (89) 

Sömnsvårigheter 67 0 (100) 

 

67 0 (67) 

 

67 33 (100) 

 

67 33 (100) 

 

33 0 (67) 

 

67 0 (100) 

 

50 17 (67) 

Aptitlöshet 0 0 (33) 

 

0 0 (50) 

 

0 0 (33) 

 

0 0 (33) 

 

0 0 (33) 

 

0 0 (50) 

 

0 0 (33) 

Illamående/Kräkning 0 0 (17) 

 

0 0 (9) 

 

0 0 (17) 

 

0 0 (17) 

 

0 0 (17) 

 

0 0 (17) 

 

9 0 (17) 

Diarré 0 0 (33) 

 

33 0 (33) 

 

0 0 (50) 

 

0 0 (33) 

 

33 0 (33) 

 

0 0 (33) 

 

0 0 (34) 

Förstoppning 0 0 (67) 

 

0 0 (0) 

 

0 0 (67) 

 

0 0 (67) 

 

0 0 (0) 

 

0 0 (33) 

 

0 0 (67) 

Ekonomisk påverkan 33 0 (67)   0 0 (17)   33 0 (84)   67 0 (100)   0 0 (33)   33 0 (67)   17 0 (67) 
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Tabell IV. Livskvalitet och funktionsskalor efter 3 månader. Q: 1= Första kvartil. (3) = Tredje kvartil 

  
ALLA  

n=16   
MÄN  

n=4   

KVINNOR  

n=12   

BRÖSTCANCER 

n=11   

ÖVRIG CANCER 

n=5   

SVENSKFÖDDA 

n=12   

UTLANDSFÖDDA 

n=4 

FUNKTIONSSKALOR MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3) 

Livskvalitet skala 50 33 (67) 

 

63 42 (75) 

 

50 33 (67) 

 

50 33 (67) 

 

58 38 (71) 

 

50 33 (67) 

 

50 33 (67) 

Fysisk funktion 80 67 (93) 

 

90 80 (93) 

 

80 67 (87) 

 

80 64 (90) 

 

87 74 (93) 

 

84 80 (93) 

 

67 60 (80) 

Rollfunktion 67 33 (83) 

 

75 50 (83) 

 

50 33 (83) 

 

59 33 (83) 

 

67 50 (75) 

 

67 33 (83) 

 

75 50 (83) 

Kognitiv funktion 67 50 (92) 

 

83 50 (100) 

 

67 50 (83) 

 

67 50 (83) 

 

83 25 (92) 

 

67 50 (100) 

 

67 0 (83) 

Emotionell funktion 58 25 (88) 

 

83 83 (92) 

 

42 25 (67) 

 

46 25 (67) 

 

83 50 (88) 

 

54 25 (83) 

 

67 17 (92) 

Social funktion 67 50 (92)   67 67 (83)   67 33 (100)   67 67 (100)   67 42 (75)   67 67 (83)   83 17 (100) 

 

 

Tabell V. Symtomskalor efter 3 månader. Q: 1= Första kvartil. (3) = Tredje kvartil 

  
ALLA  

n=16   
MÄN  

n=4   

KVINNOR  

n=12   

BRÖSTCANCER 

n=11   

ÖVRIG CANCER 

n=5   

SVENSKFÖDDA 

n=12   

UTLANDSFÖDDA 

n=4 

SYMTOMSKALA MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3) 

Dyspné 33 0 (50) 
 

17 0 (33) 
 

33 0 (67) 
 

17 0 (33) 
 

33 0 (33) 
 

33 0 (33) 
 

17 0 (67) 

Smärta 33 0 (67) 
 

17 0 (33) 
 

33 17 (67) 
 

33 17 (67) 
 

17 0 (33) 
 

25 0 (67) 
 

33 17 (67) 

Fatigue 43 28 (62) 
 

33 10 (57) 
 

43 33 (67) 
 

43 33 (67) 
 

43 23 (57) 
 

43 23 (57) 
 

57 33 (67) 

Sömnsvårigheter 50 0 (84) 
 

17 0 (33) 
 

67 33 (100) 
 

67 33 (100) 
 

33 0 (33) 
 

67 0 (100) 
 

17 0 (67) 

Aptitlöshet 0 0 (50) 
 

0 0 (33) 
 

33 0 (67) 
 

17 0 (67) 
 

0 0 (33) 
 

0 0 (33)  
 

17 0 (67) 

Illamående/Kräkning 0 0 (25) 
 

0 0 (33) 
 

0 0 (17) 
 

0 0 (17) 
 

0 0 (0) 
 

0 0 (17) 
 

9 0 (33) 

Diarré 0 0 (50) 
 

17 0 (33) 
 

0 0 (67) 
 

0 0 (0) 
 

3 0 (33) 
 

0 0 (33) 
 

0 0 (67) 

Förstoppning 0 0 (50) 
 

0 0 (67) 
 

0 0 (33) 
 

0 0 (33) 
 

0 0 (0) 
 

0 0 (67) 
 

0 0 (0) 

Ekonomisk påverkan 33 0 (67)   0 0 (33)   50 33 (67)   33 33 (67   0 0 (33)   33 0 (67)   67 33 (100) 
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Tabell VI. Livskvalitet och funktionsskalor efter 6 månader. Q: 1= Första kvartil. (3) = Tredje kvartil 

  
ALLA  

n=14   
MÄN  

n=4   

KVINNOR  

n=10   

BRÖSTCANCER 

n=9   

ÖVRIG CANCER 

n=5   

SVENSKFÖDDA 

n=11   

UTLANDSFÖDDA 

n=3 

FUNKTIONSSKALOR MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3) 

Livskvalitet skala 50 33 (71) 

 

55 33 (75) 

 

50 33 (67) 

 

50 38 (75) 

 

42 21 (71) 

 

50 33 (75) 

 

50 8 (67) 

Fysisk funktion 80 44 (93) 

 

83 40 (93) 

 

80 47 (93) 

 

80 57 (93) 

 

73 44 (93) 

 

80 73 (93) 

 

47 40 (93) 

Rollfunktion 67 33 (92) 

 

50 33 (83) 

 

67 67 (100) 

 

67 67 (100) 

 

33 17 (75) 

 

67 33 (83) 

 

67 0 (100) 

Kognitiv funktion 75 50 (100) 

 

92 83 (100) 

 

67 50 (100) 

 

67 50 (100) 

 

83 42 (100) 

 

83 50 (100) 

 

50 0 (83) 

Emotionell funktion 54 17 (83) 

 

67 50 (83) 

 

46 17 (75) 

 

58 17 (79) 

 

50 25 (83) 

 

50 17 (83) 

 

58 0 (83) 

Social funktion 67 17 (92)   50 0 (83)   67 33 (100)   67 42 (100)   33 0 (75)   67 33 (83)   50 0 (100) 

 

 

Tabell VII. Symtomskalor efter 6 månader. Q: 1= Första kvartil. (3) = Tredje kvartil 

  
ALLA  

n=14   
MÄN  

n=4   

KVINNOR  

n=10   

BRÖSTCANCER 

n=9   

ÖVRIG CANCER 

n=5   

SVENSKFÖDDA 

n=11   

UTLANDSFÖDDA 

n=3 

SYMTOMSKALA MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3)   MEDIAN Q 1 (3) 

Dyspné 33 0 (67) 
 

17 0 (100) 
 

33 0 (67) 
 

33 0 (67) 
 

33 17 (84) 
 

33 0 (67) 
 

67 33 (67) 

Smärta 25 0 (75) 
 

17 0 (83) 
 

33 0 (67) 
 

33 0 (59) 
 

17 0 (92) 
 

17 0 (67) 
 

33 0 (100) 

Fatigue 44 23 (67) 
 

33 23 (67) 
 

44 33 (67) 
 

44 28 (67) 
 

50 28 (84) 
 

39 23 (67) 
 

67 33 (100) 

Sömnsvårigheter 33 0 (100) 
 

17 0 (33) 
 

33 33 (100) 
 

33 17 (100) 
 

33 0 (67) 
 

33 0 (100) 
 

33 33 (100) 

Aptitlöshet 0 0 (100) 
 

0 0 (33) 
 

0 0 (100) 
 

0 0 (84) 
 

0 0 (67) 
 

0 0 (67) 
 

50 0 (100) 

Illamående/Kräkning 0 0 (50) 
 

9 0 (67) 
 

0 0 (33) 
 

0 0 (25) 
 

17 0 (84) 
 

0 0 (33) 
 

0 0 (100) 

Diarré 17 0 (33) 
 

0 0 (33) 
 

33 0 (33) 
 

33 0 (67) 
 

0 0 (33) 
 

0 0 (33) 
 

33 33 (33) 

Förstoppning 0 0 (67) 
 

0 0 (67)   0 0 (50) 
 

0 0 (17) 
 

0 0 (67) 
 

0 0 (33) 
 

34 0 (67) 

Ekonomisk påverkan 33 0 (67)   0 0 (0)   67 33 (67)   67 0 (67)   0 0 (50)   0 0 (67)   67 33 (100) 
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DISKUSSION 

Resultatet visar att det inte finns någon skillnad i livskvalitet efter rehabiliteringen sett 

till medianen som ligger stabilt på 50 poäng under samtliga mätningar. Detta värde 

motsvarar en låg livskvalitet. Dock uppger färre respondenter låg livskvalitet vid de två 

senare mätningarna jämfört med baseline. De olika funktionerna; fysisk-, emotionell-, 

social-, kognitiv- och rollfunktion var stabila vid samtliga mätningar och var alltid över 

33 poäng, vilket innebär goda funktioner. De flesta symtomskalor var stabila under de 

tre mätningarna. En positiv förbättring vad gäller sömnsvårigheter ses tydligt mellan 

baseline och sex månader framåt. 

Metoddiskussion 

Denna studie har använt en konsekutiv urvalsmetod. En risk som tillkommer med 

denna urvalsmetod är att det är svårt att bedöma ifall det var något speciellt under den 

utvalda tidsperioden som påverkade resultatet (Lantz, 2011). Då deltagande i studien är 

frivilligt, krävdes det att respondenterna tackade ja till att delta i studien. Lantz (2011) 

benämner detta som ett ja-sägar-urval. Detta medför en risk för att endast personer med 

starka åsikter i ämnet väljer att delta. Risken för detta är särskilt stor ifall endast en liten 

del väljer att delta (ibid.). I denna studie valde samtliga tillfrågade att delta vid baseline. 

Detta torde tyda på en liten risk för felresultat till följd av jasägarurvalet. Urvalet är litet 

men representativt gällande verksamheten då alla patienter på 

rehabiliteringsverksamheten blev tillfrågade om att delta. Enligt Polit och Beck (2010) 

medför litet urval en låg generaliserbarhet. Ett litet urval gör det svårt att säkerställa om 

studiens resultat är giltigt för andra grupper (ibid.). De som sedan deltar under hela 

studietiden är med vid tre mätningar under ett halvårs tid vilket ökar 

generaliserbarheten. Då en första mätning sker innan rehabiliteringen är det möjligt att 

se deltagarna som sina egna kontroller. Skillnaderna i deras resultat före och efter 

interventionen kan således ses som en jämförelse mellan kontroll- och 

interventionsgrupp. 

 

Det begränsade urvalet bidrar även till svårigheter vid redovisning av resultatet, då en 

deltagares svar kan leda till stor påverkan på det totala resultatet. De skillnader som 

uppkommer i resultatet kan således bero på naturlig variation. Risken för detta är 

särskilt stor i studiens undergrupper (män/kvinnor, bröstcancer/övrig cancer samt 
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svenskfödda och utlandsfödda). Således är det riskabelt att dra några slutsatser rörande 

resultatet från dessa grupper.  

 

Ett visst hot mot den interna validiteten vid undersökningar under längre tidsperioder är 

tiden i sig. Det är möjligt att något hänt under det år som studien pågick som påverkat 

respondenternas livskvalitet (Polit och Beck, 2010). Polit och Beck beskriver detta som 

en ”mognad” hos respondenterna. För respondenterna i denna studie kan detta 

exempelvis bero på återhämtning efter behandling, eller sårläkning efter operation 

(ibid.). Ett annat hot mot den interna validiteten i studien är mortaliteten. Vid baseline 

deltar samtliga tillfrågade men sedan sker ett tämligen stort bortfall. En risk är att de 

svårast sjuka kan ha valt att inte längre medverka i studien vilket då bidrar till felaktiga 

resultat. Sträckningen över tid kan även medföra att några respondenter hunnit avlida 

(Polit och Beck, 2010). 

 

I enkäten som används i denna studie finns flera exempel på parallella frågor. Parallella 

frågor är enligt Lantz (2011) formulerade på olika sätt men avser mäta samma variabel. 

Detta beskrivs som en intern konsistens (Polit och Beck, 2010). Bearbetningen av 

insamlad data gjordes utifrån den mall som medföljer enkäten. Då enkäten och därmed 

även mallen använts vid tidigare studier har den således i sig en hög reliabilitet.  

 

Distribueringsmetoden för denna studie var att skicka enkäterna med post till 

respondenterna. Fördelarna med att distribuera enkäter via post är att det är billigt och 

att det går att nå ut till många respondenter. Respondenterna har möjlighet att svara när 

det passar samt att respondenterna inte påverkas av eventuell interaktion med 

datainsamlaren (Lantz, 2011). Nackdelarna med metoden är att det kan ta lång tid att få 

in alla svar, att det inte går att vara helt säker på att det är respondenten själv som 

svarat, samt att respondenten kan missförstå någon av frågorna i enkäten. Studien hade 

kunnat genomföras som en intervjuundersökning. Respondenten får då frågorna i 

enkäten upplästa för sig av intervjuaren. Fördelen med detta är att bortfall på grund av 

glömska minimeras och att intervjuaren kan förtydliga oklara frågor. Dock medför 

metoden en viss interaktion mellan respondent och intervjuare vilket kan leda till 

felaktiga resultat (Lantz, 2011). Respondenten kan känna sig tvingad att svara ”korrekt” 

på frågorna, vilket leder till falska svar (ibid.). Då svarsfrekvensen enligt Lantz (2011) 

tenderar att bli högre i intervjuundersökningar kunde det varit en mer passande metod 
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för denna studie. Gundy och Aaronson (2010) har i sin studie jämfört olika 

administreringsmetoder av enkäten EORTC QLQ-C30. Det visade sig att respondenter 

som besvarade enkäten via telefonintervju uppvisade högre värden i den emotionella 

funktionsskalan jämfört med de respondenter som fyllde i enkäten själva i hemmet. 

Detta antas bero på att respondenterna i en telefonintervju upplever att de måsta svara 

snabbt och stimuleras då till att svara som det förväntas av dem (ibid). 

Resultatdiskussion 

Resultaten i denna studie visar att deltagarna uppvisade en låg livskvalitet, 50 poäng, 

vid samtliga mätningar. Detta kan jämföras med Derogars et al. (2012) studie där 

livskvaliteten hos normalpopulationen i Sverige undersökts. Normalpopulationen 

uppgav då ett medelvärde på 76,4 poäng gällande livskvalitet, vilket är betydligt högre 

värden än hos deltagarna i denna studie. Medianvärdet hos deltagarna i denna studie 

förblir oförändrat gällande livskvalitet, dock förskjuts kvartilerna något högre vid den 

sista mätningen jämfört med värdena efter tre månader. Ökningen i livskvalitet kan 

även skönjas i resultatet då färre respondenter uppger en låg livskvalitet vid de två 

senare mätningarna jämfört med baseline. Detta kan antyda en möjlig ökning av 

medelvärdet av livskvaliteten mer än sex månader efter rehabiliteringsavslutningen. 

Kjaer et al. (2011) presenterar i deras studie att danska patienter 12 månader efter 

cancerrehabilitering uppmätt högre värden i livskvalitet jämfört med baseline. 

Resultatet i Kjaer et al. (2011) studie kan således stämma överens med resultatet från 

denna studie, ifall mätningarna fortsatt. 

 

Fysisk-, emotionell-, social-, kognitiv- och rollfunktionen visade sig ofta vara 

påverkade av de symtom deltagarna upplevde. Detta är en slutsats som även Kjaer et al. 

(2011) drar i deras studie. Detta tyder på att symtom påverkar funktionerna negativt och 

att en låg funktion ger en låg livskvalitet. Resultatet tyder även på ett samband mellan 

symtom och livskvalitet. Livskvaliteten blir negativt påverkad av symtom, vilket som 

tidigare nämnts även andra studier kommit fram till (Janz et al., 2007; Pud, 2011).  

Således påverkar alla olika komponenterna livskvaliteten vilket även Ferrans et al. 

(2005) belyser i sin artikel.  

 

Resultatet, att fler deltagare uppger en försämring av funktionerna vid sex månader 

jämfört med tre månader kan tyda på att uppföljande rehabilitering är nödvändig. 
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Larsson, Sandelin och Forsberg (2010) drar även efter resultatet i sin studie slutsatsen 

att den onkologiska rehabiliteringen bör förlängas. Den fysiska funktionsskalan har 

höga värden vid samtliga mätningar. Detta kan bero på urvalet, då rehabiliterings-

verksamheten endast tar emot patienter som kan sköta de dagliga aktiviteterna 

självständigt. 

 

Sömnsvårigheter var det symtom som sjönk kraftigast i föreliggande studie. 

Sömnsvårigheter är ett vanligt problem hos patienter med bröstcancer (Janz et al., 

2007). Enligt Osoba, Rodrigues, Myles, Zee och Pater (1998) räknas en förändring på 

mer än 20 poäng i EORTC QLQ-C30 som en mycket stor förändring. Då 

sömnsvårigheterna för deltagarna i denna studie sjönk från 67 till 33 poäng, alltså en 

skillnad på 34 poäng, kan förändringen räknas som stor. Många av de symtom, som 

patienter med cancer upplever, kan kopplas samman med den behandling de genomgår 

(Kjaer et al., 2011). Förändringen kan således hänga samman med att deltagarna 

återhämtat sig från behandling. Det är även ett välkänt faktum att det finns en stor oro 

hos cancerpatienter (Arunachalam et al., 2011) vilket även det kan påverka sömnen. 

Under rehabiliteringen erhöll deltagarna undervisning gällande sömn och fatigue. De 

hade även samtal, både enskilt och i grupp, där frågor om oro och stress kunde 

bearbetas. Rehabiliteringen kan därför ha bidragit till den positiva förändringen av 

sömnsvårigheterna. 

 

Kvinnorna i undersökningen uppvisar en lägre livskvalitet jämfört med männen. Detta 

är ett fenomen som framgått i flertalet tidigare studier (Derogar et al., 2012; Pud, 2011). 

En studie genomförd av Arunachalam et al. (2011) visar på att kvinnor med cancer är 

mer känsliga för de utseendeförändringar som kommer till följd av sjukdom och 

behandling. Pud (2011) presenterar i sin studie att kvinnor är mer känsliga för 

symtomen smärta och fatigue än män vad gäller påverkan på livskvaliteten. De 

kvinnliga deltagarna i denna studie uppgav mer av dessa symtom efter tre och sex 

månader jämfört med männen. Kvinnornas låga livskvalitet i denna studie kan således 

bero på detta. Dock uppvisar även kvinnor i normalpopulationen mer symtom jämfört 

med männen (Derogar et al., 2012). 

 

Deltagarna med bröstcancer uppgav både vid baseline och efter sex månader en högre 

livskvalitet sett till kvartilerna jämfört med medianen för alla deltagare i studien. Vid de 
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första två mätningarna hade gruppen med övriga cancerdiagnoser högre livskvalitet i 

jämförelse med bröstcancergruppen. Men vid den sista mätningen efter sex månader 

uppvisade patienterna med bröstcancer en ökning i livskvalitet medan gruppen med 

övriga cancerformer sjönk i livskvalitet. Detta kan jämföras med studien av Kjaer et al. 

(2011) där livskvaliteten mäts över tid hos patienter med olika cancerdiagnoser och 

som genomgått rehabilitering. Studieresultaten visade att 12 månader efter 

rehabilitering påverkades livskvaliteten mindre av symtombilden för patienterna med 

bröstcancer jämfört med övriga deltagare (ibid.). Resultatet i denna studie stämmer inte 

överens med Larsson et al. (2010) studie där kvinnor med bröstcancer uppgav att deras 

livskvalitet förbättrades över tid. Detta kan jämföras med resultatet från denna studie, 

där kvinnornas livskvalitet förbättrades efter tre men inte efter sex månader. Larssons et 

al. (2010) studie följer dock kvinnor sex månader efter behandling. I den här studiens 

urval framkommer inte hur lång tid efter behandling kvinnorna erhåller 

rehabiliteringen.  

 

I Rao, Debb, Blitz, Choi och Cella (2008) artikel framkommer att de skillnader som 

uppkommer mellan olika etniska grupper främst är en fråga om socioekonomi och 

utbildningsnivå. Detta till skillnad från Kagawa-Singer, Padilla och Ashing-Giwa 

(2010) som hävdar att livskvalitet är ett västerländskt begrepp som kan vara svårt att 

överföra till andra kulturer. Vad som inte framgår av de demografiska data i denna 

studie är om de utlandsfödda respondenterna är födda i en annan kultur än den 

västerländska. Kulturella skillnader i tolkning av enkäten har observerats (Scott et al., 

2007). Enligt Scott et al. (2007) återfinns den största variationen bland östeuropeiska 

och östasiatiska kulturer därför kan det vara av vikt att specificera etniciteten hos 

deltagarna. Att fler utlandsfödda uppger en ekonomisk påverkan än de svenskfödda 

deltagarna tyder på att det finns en socioekonomisk gradient. Dock medförde bortfallet 

i studien att inga manliga deltagare med utländsk bakgrund medverkade vid de två sista 

mätningarna. Då resultaten från kvinnorna i undersökningen även visade på en större 

ekonomisk påverkan än männen kan resultaten även bero på detta. 

 

Antalet respondenter i denna studie, som är födda utomlands, är endast sex av 19 

deltagare. Efter sex månader är bortfallet 50 procent. Att de inte svarat på alla enkäter 

kan ha att göra med språkbarriärer. Hoopman, Terwee, Muller, Öry och Aaronson 

(2009) har i sin studie översatt och kulturellt anpassat EORTC QLQ-C30 till turkiska 
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och två marockanska språk i syfte att få fler respondenter från dessa etniska 

minoritetsgrupper att delta i cancerforskning. De upplyste i likhet med andra studier 

svårigheten i att rekrytera respondenter från etniska minoritetsgrupper och att uppnå en 

hög svarsfrekvens (Hoopman et al., 2009). 

 

Slutsats 

Livskvaliteten är i genomsnitt opåverkad vid samtliga mätningar. Den visade ett 

genomsnittligt värde på 50 poäng vilket motsvarar en låg livskvalitet. Dock uppgav 

färre deltagare en låg livskvalitet efter sex månader jämfört med mätningen efter tre 

månader. Även sett till kvartilerna syns en ökning av livskvalitet hos flera deltagare 

efter sex månader. Detta kan tyda på en fortsatt ökning av livskvalitet med tiden. 

 

Efter tre månader hade endast en respondent låga värden gällande minst två funktioner, 

vilket är färre än vid de andra två mätningarna. Således kan slutsatsen dras att 

rehabiliteringen eventuellt ger positiv effekt i tre månader vad gäller respondenternas 

funktioner. Detta kan tolkas som ett tecken på behov av uppföljande rehabilitering.   

 

Symtomen hos respondenterna är i stort sett oförändrade under studietiden. 

Förändringar i symtom kan bero på biverkningar av behandling och/eller förändringar i 

sjukdomsbilden. Undervisning om sömn och fatigue är en del i den onkologiska 

rehabilitering som respondenterna genomgått. Sömnsvårigheter är det symtom som 

minskar mest under studiens gång. Detta talar för att rehabilitering och 

patientundervisning är en bra metod för att minska gruppens sömnproblematik. 

 

Viss skillnad har påvisats mellan grupperna: män/kvinnor, utlandsfödda/svenskfödda 

och bröstcancer/övrig cancer. Dock kan dessa skillnader även bero på skillnader i 

normalpopulationen då urvalet är begränsat och ojämnt fördelat.  

  

Klinisk betydelse 

Studien syftar till att utvärdera hur rehabiliteringen påverkar patienternas 

hälsorelaterade livskvalitet. Många studier framhåller livskvalitet som ett viktigt 

instrument för att öka förståelsen för cancerdrabbades mående. Detta torde vara av stor 
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nytta då det är en stor patientgrupp som återfinns i många delar av vården. Som 

sjuksköterska är det viktigt att få förståelse för denna grupp för att kunna ge relevant 

vård. Som tidigare nämnt är kostnaderna för cancervård i Sverige mycket omfattande. 

Därför är det av betydelse att utvärdera all den onkologiska behandlingen som erbjuds 

för att säkerställa dess effektivitet. 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Studiens resultat tyder på att många patienter försämras i flera komponenter av den 

hälsorelaterade livskvaliteten tre månader efter rehabilitering. Andra forskare har även 

väckt frågan ifall den onkologiska rehabiliteringen bör förlängas. Det kan därför vara 

av intresse att undersöka vilken effekt en uppföljande rehabilitering skulle ha, tre 

månader efter den första. Det skulle även vara intressant att fortsätta mätningarna mer 

än sex månader efter avslutad rehabilitering, samt med ett större urval. Detta då många 

patienter sannolikt lever i sviterna av sin sjukdom i mer än sex månader.  

 

I denna studie finns ingen information om hur långt efter behandling patienterna erhöll 

rehabilitering. Det kan vara av vikt att undersöka hur långt efter behandling som den 

onkologiska rehabiliteringen har störst effekt.  

 

Det skulle även vara intressant att genomföra en studie med kvalitativ ansats, för att få 

en djupare inblick i cancerpatienters upplevelser av rehabiliteringen. 
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BILAGOR 

Bilaga I: Rehabiliteringsschema vecka 1. 

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

07.00  FRUKOST FRUKOST FRUKOST FRUKOST 

08.00  Bassäng Stavgång Bassäng Stavgång 

09.00 09.30 

Välkommen 

    

10.00  Samtal  

Samtal 

 

Samtal 

Kostföreläsning 

11.00 Inskrivning 

sjukgymnast 

 Bassäng 

12.15 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 

13.00 Sittgympa Kroppskännedom Qigong i 

bassäng 

Qigong Sömn 

14.00  Ind träning 

introduktion 

 

Trötthet/ 

fatigue 

 Cirkelträning 

15.00 Inskrivning 

Läkare 

 Ind träning  

16.00      

17.15 MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG  

18-20.00  Keramik    





   

   

Bilaga II: Rehabiliteringsschema vecka 2 

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

07.00  FRUKOST FRUKOST FRUKOST FRUKOST 

08.00  Bassäng Stavgång Bassäng Stavgång 

09.00    Utskrivning 

sjukgymnast 

 

10.00  

Samtal 

Samtal  

Samtal 

 

 

 

11.00   Bassäng 

12.15 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 

13.00 Sittgympa Kroppskännedom Qigong i 

bassäng 

Qigong Utvärdering och 

avslutning 

14.00  Ind träning   

Stavgång 

Utskrivning 

läkare 

 

15.00 Ind träning  Ind träning  

16.00      

17.15 MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG  

18-20.00  Keramik  Massage  

 





   

   

 Bilaga III: EORTC-QLQ-C30





   

   

      


