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ABSTRACT 

Bakgrund: Personer under cancerbehandling drabbas av många sidoeffekter, det finns behov 

av kontinuerliga bedömningar av rehabiliteringsbehov. Uppfattningen är att kommunikationen 

inte alltid fungerar bra. Flera bedömningsinstrument, för att underlätta symtomhantering och 

egenvård finns tillgängliga, ett av dessa är distresstermometer med tillhörande problemlista. 

Det finns idag flera studier om hur vårdpersonal uppfattar instrumentet, men bara enstaka 

studier om patienternas upplevelse av detsamma. Patienternas villighet att fylla i 

bedömningsinstrument är stor.  

Syfte: Att kartlägga patienters uppfattning om distresstermometern och tillhörande 

problemlista när den används vid bedömning av rehabiliteringsbehov i samband med 

cytostatikabehandling. 

Design: Tvärsnittsstudie med kvantitativ design.  

Metod: Data insamlades med enkäter, som ifylldes av 58 individer, mellan 13 mars-13 april 

2015.  

Resultat: Uppfattningen om distresstermometer och problemlista var positiv. Fysiska och 

känslomässiga problem angavs vara viktigast, de under 65 år angav oftare existentiella och 

familjerelaterade som viktiga. För cirka 40 procent tillförde samtalet efteråt något ytterligare 

som inte skulle kommit fram utan distresstermometer och problemlista. Ungefär hälften angav 

att någon åtgärd påbörjades efter samtalet, de högre utbildade svarade oftare ja på detta. De 

flesta angav att distresstermometer och problemlista kan vara till nytta för dem.  

Slutsats: Bedömningen bör ske i en process från ifyllandet av distresstermometer och 

problemlista till samtalet och förverkligandet av detta. Resultaten bekräftar vikten av att 

bedömning utformas individuellt. En lyckad process kan skapa ett mervärde för patienten med 

ökad delaktighet som följd.  

Nyckelord: sjuksköterska, omvårdnad, cancer, cytostatikabehandling, cancerrehabilitering, 

patientuppfattning, bedömningsinstrument, distresstermometer, problemlista 

Varför denna studie behövs? 

 I tidigare forskning har det konstaterats att vårdpersonal har en tendens att inte vilja använda sig av 

standardiserade bedömningsinstrument. 

 Efter införandet av en ny rutin, såsom användandet av distressformuläret, är det av stor vikt att 

utvärdera densamma för undersöka vad som är bra och mindre bra och vad som eventuellt kan 

förbättras. 

 Patienternas uppfattning, som inte är ordentligt utforskad på detta område, påverkar starkt om 

sjuksköterskor skall överväga att införa eller behålla en ny rutin. 

Vilka är de primära fynden? 

 Uppfattningen om distressformuläret är överlag positiv och många tror att det kan vara till nytta för dem 

och skapar ett mervärde. 

 Det händer att problem tas upp i samtal med sjuksköterskan som inte skulle ha berörts utan 

distressformuläret. 

 Användandet av distressformuläret sker i en process från ifyllande till samtal och förverkligande, 

processen bör anpassas efter varje individs unika sammanhang och önskningar. 

Hur kan resultatet användas för att påverka policys/praktik/forskning/undervisning? 

 Resultat bör användas som ett bra underlag för att fler enheter runtom i landet skall införa 

standardiserad bedömning av rehabiliteringsbehov, som ett led i införande av "min vårdplan" vid 

cancerrehabilitering. 

 Understryker behovet av att kommunikation i alla former bör anpassas till den unika individens 

speciella behov och önskemål. 

 



 

Title: "Someone´s listening and I feel in control of the situation" - A comparative study of patients´ 

perceptions on standardized screening for the need of cancer rehabilitation during chemotherapy. 

ABSTRACT 

Background: Individuals undergoing cancer treatment often receive side-effects and there is 

a need for continuous assessments of rehabilitation. Several instruments exists and one of 

them is the distress thermometer and its accompanying problem list. There are several studies 

focusing how health care professionals perceive the instrument, but few studies have 

addressed patients' perception. Patients are generally positive to complete assessment 

formulas.  

Aim: To survey patients' perceptions about the distress thermometer and the problem list  

when used for assessing the need of cancer rehabilitation during chemotherapy.  

Design: Cross-sectional study with quantitative design. 

Method: Questionnaires was used for data collection of 58 participants in a period between 

march 13-april 13, 2015. 

Result: Patients' experience positive of the distress thermometer and the problem list. 

Physical and emotional problems was most important, those less than 65 years stated its 

important to discuss a larger number of problems. 40 percent of the participants stated that the 

problems that would not otherwise have been addressed were mentioned by the use of the 

distress thermometer and the problem list. About half of the population indicated that an 

intervention took place as a result by the use of the distress thermometer and the problem list , 

those with higher education more often. Most people thought using the formula would benefit 

them. 

Conclusion: Screening should take place in accordance with the theoretical framework. The 

results confirm the need for individually designed assessment. The process can add positively 

to the rehabilitation and lead to a sense of higher degree of shared care for the patient.  

Keywords: nurse, nursing, cancer/neoplasms, chemotherapy, "cancer rehabilitation", "patient 

experience", screening/assessment, "distress thermometer", "problem list"  
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INTRODUKTION 
Denna studie fokuserar på att undersöka om patienter uppfattar bedömningsinstrumentet 

Distresstermometern (DT) med tillhörande Problemlista (PL) (se bilaga 2) som användbart 

vid bedömning av rehabiliteringsbehov under cytostatikabehandling.  

 Sedan i oktober 2014 har bedömningsinstrumentet använts på en onkologisk 

dagvårdsavdelning i samband med cytostatikabehandling. Rutinen har då varit att patienten 

första gången själv får läsa igenom försättsbladet (se bilaga 1), för att bilda sig en uppfattning 

om vad distress innebär, innan denne svarar på PL samt skattar ett värde på DT. Ifyllandet av 

formuläret efterföljs av ett samtal med sjuksköterska för att beröra det som patienten markerat 

som problem. 

 En av anledningarna till att använda sig av screeninginstrument såsom DF är att patienter 

och behandlande enheter (läkare/sjuksköterskor) ofta misslyckas i informationsutbytet med 

konsekvensen att det som är viktigt, om patientens välbefinnande och eventuella sidoeffekter 

av läkemedelsbehandling, inte kommer fram (Stevenson et al. 2004). Det finns en önskan hos 

patienter med cancer och deras närstående att kommunikationen med vårdpersonalen skall ske 

på effektivt sätt (Mazor et al. 2013). Bedömningsinstrument anses kunna underlätta för 

symtomhantering samt egenvård under cancerbehandling. Flera studier har fokuserat på hur 

vårdpersonalen uppfattar användandet (Kirchheiner et al. 2013, Mitchell et al. 2011). 

Villigheten att fylla i bedömningsinstrument generellt samt DT/PL specifikt är stor hos 

patienterna (McCann et al. 2009, Mitchell et al. 2011, Snowden et al. 2011, Sundberg et al. 

2015). Uppfattningar om ifyllande av andra bedömningsinstrument har delvis undersökts, det 

finns dock bara en studie som undersökt hur patienten upplever att det är att använda DT och 

PL, vilken kom fram till att detta kan skapa ett mervärde i form av ökad delaktighet och en 

känsla av ökad kontroll över sin situation för patienterna (Snowden et al. 2012).  

BAKGRUND 
Femårsöverlevnaden efter fastställande av cancerdiagnos som på 1970-talet var 35 för män 

samt 48 för kvinnor procent har idag kraftigt förbättrats och är 70 procent för båda könen i 

Sverige (Cancerfonden & Socialstyrelsen 2013). Dessa siffror talar om att det idag är många 

fler som finns under behandling - från och till, över mycket längre perioder samt under väldigt 

olika förutsättningar och med olika syften. Detta ställer höga krav på vården att kunna bemöta 
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problem som uppstår under de olika behandlingarna i sjukdomens olika faser liksom på 

vårdens förmåga att bemöta hela situationen, som det innebär att leva med en cancerdiagnos. 

 Att drabbas av cancer kan innebära negativa sidoeffekter både till följd av sjukdomen i 

sig men även till följd av behandlingen. Behandling (kirurgi, strål- och cytostatikabehandling) 

kan leda till både akuta och sena negativa effekter. Marchese et al. (2011) fann att sena 

effekter efter cytostatikabehandling kan pågå eller ibland även uppstå långt efter 

behandlingens avslut.  

 Flera symtom tillsammans kan ha en mer negativ effekt på patienters livskvalitet än 

förekomsten av enstaka symtom. Vilken svårighetsgrad de olika symtomen får kan bero av 

övriga sidoeffekter, det vill säga att de olika bieffekterna förstärker varandra när man drabbats 

av flera. De samverkande effekterna av flera symtom ger oftare större påverkan på 

exempelvis fysisk funktion, psykisk hälsa och livskvalitet. Det framkom att smärta, trötthet 

och sömnsvårigheter tillsammans medfört förändringar i fysisk funktion. Trötthet/fatigue och 

smärta anges vara prediktiva symtom för förekomst av fler negativa sidoeffekter hos samma 

patient. När fokus ligger på att behandla smärta, trötthet och sömnstörningar blir det ett 

effektivt sätt att hantera övriga specifika symtom, det vill säga att det har en synergistisk 

effekt på de övriga sidoeffekterna och förbättrar patientens funktioner (Given et al. 2007). 

 I en komparativ studie som fokuserade på förekomst av distress hos äldre patienter med 

cancer (65-95 år) framkom att drygt 40 procent av deltagarna upplevde påtaglig distress 

(Hurria et al. 2009). Denna siffra är över 50 procent när alla i vuxen ålder inkluderas (Yeh et 

al. 2014). Distress har varit svårt att översätta till annat lämpligt begrepp på svenska varför 

man har behållit det engelska (se till exempel: Kenne Sarenmalm & Delin Eriksson 2014 i 

bilaga 1). Väldigt förenklat innebär distress en upplevelse av känslomässigt obehag av 

psykologisk, social och/eller existentiell karaktär som kan försvåra individens förmåga att 

handskas med cancerupplevelsen och dess konsekvenser (National Comprehensive Cancer 

Network 2014).  

 Cancerrehabilitering är ett begrepp som används alltmer i Europa och USA. Det finns ett 

ökat medvetande hos de som arbetar med cancervård om vad det innebär att möta patienter 

och närstående och att ha med hela perspektivet kring rehabilitering - från cancermisstanke 

tills patienten är färdigbehandlad och även efter detta (Stubblefield et al. 2013). Hellbom et 

al. (2011) konstaterar i en forskningsöversikt, som handlar om synen på cancerrehabilitering 

de nordiska och europeiska länderna, att cancerrehabilitering behövs för att patienter och 
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närstående ska kunna upprätthålla sin livskvalitet före, under och efter behandling. I denna 

publikation var det holistiska perspektivet på definitionen av cancerrehabilitering förenande 

mellan de studerade länderna. Detta innebär att det handlar om mer än att bara behandla 

sjukdomen i sig, exempelvis fysiska biverkningar (akuta och sena) och också om att bemästra 

konsekvenser av sjukdom och behandling som kan relateras till familj, arbete, 

vardagsaktiviteter, psykologiskt välbefinnande samt fritidsaktiviteter.  

 Kommunikation mellan patient och vårdpersonal innehåller många utmaningar. 

Vårdpersonal har en tendens att låta det vara upp till patienten vad som tas upp (Maguire 

2002, Mazor et al. 2013). I en litteraturöversikt i ämnet anger patienter och närstående 

"timing" som en viktig aspekt för hur utbytet av information uppfattas och lyckas. Då 

handlade det både om att väntan inte skall bli för stor, olika ledtider, men också om 

kommunikationen om sidoeffekterna och att de kan mildras avsevärt om flödet av information 

mellan patient och vårdpersonal sker vid rätt tidpunkter under pågående behandling. Det 

angavs som vanligare att patienterna upplevde sig ha fått för lite information än tvärtom. 

Patienterna sågs uppskatta när vårdpersonalen gav "hjälp till självhjälp", men också att 

remisser utfärdades vid behov till andra instanser. Förståelse för ordbruket uppgavs vara en 

annan viktig aspekt. Effektivt informationsutbyte uppskattades såsom en bra relation mellan 

patient och vårdpersonal präglad av positiva förtecken. Slutsatsen av dessa studieresultat blev 

att det konstaterades att det är viktigt att bedömningsinstrument används för att underlätta och 

förbättra kommunikation mellan patient och vårdpersonal (Mazor et al. 2013).  

 I det nya svenska vårdprogrammet för cancerrehabilitering uttalas krav på individuella 

vårdplaner utifrån behov av rehabilitering, det föreslås också att kontinuerliga bedömningar 

av individers rehabiliteringsbehov kan göras på ett standardiserat sätt (RCC 2014). 

 Stöd finns för att vårdpersonal, sjuksköterskor och läkare ibland misslyckas att identifiera 

de patienter som är psykiskt påverkade av sin situation. Följaktligen finns behov av 

implementering av validerade bedömningsinstrument (Stevenson et al. 2004, Mitchell et al. 

2011). Det finns flera olika instrument att använda sig av vid bedömning av behov för olika 

rehabiliteringsinsatser rörande patienters känslomässiga svårigheter (Vodermaier et al. 2009, 

Abernethy et al. 2010).   

 I kontexten "bedömning av distress och psykosociala behov hos patienter med cancer" 

brukar Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) nämnas, men även Zung Self-rating 

Depression Scale. Det mest internationellt använda instrumentet för bedömning av flera 
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symtom hos patienter med cancer eller inom palliativ vård är Edmonton Symptom 

Assessment Scale (ESAS). Med vilket intervall användande av denna typ av multisymptom- 

screening bör ske beror på vilket allmäntillstånd patienten har samt hur många symptomen är. 

(Abernethy et al. 2010). Inga studier har undersökt vilken frekvens patienterna skulle föredra. 

 Acceptans för livskvalitetsinstrument hos patienter med bröstcancer undersöktes i en 

forskningsöversikt. Där fann Perry et al. (2007) att för patienterna är det viktigt att formulären 

fångar upp patienternas behov på ett relevant sätt. För känsliga, personliga och irrelevanta 

frågor i formulären minskar patienternas acceptans för instrumentet. Frågor som använder ord 

snarare än enbart siffror gav bättre respons hos patienterna . 

 I och med att kommunikationsteknologin förändrats så fundamentalt de senaste 20 åren 

finns studier gjorda på instrument som utformats lämpliga att använda hemma på dator eller 

läsplatta för rapportering av sidoeffekter av olika cancerbehandlingar. Patienterna 

poängterade, i en av dessa undersökningar, vikten av att de förstår frågor och begrepp som 

används i instrumentet, såsom exempelvis distress och oro (Sundberg et al. 2015). Patienterna 

gav uttryck för att dessa instrument kunde bidra till att de lättare kunde hantera sina 

sidoeffekter till följd av behandling samt även förbättra egenvården, då de fick en känsla av 

större trygghet, på grund av alarmsystemen med direktlänk efter ifyllandet till behandlande 

enhet (McCann et al. 2009, Sundberg et al. 2015). 

 Det är amerikanska National Comprehensive Cancer Network's (NCCN) definition av 

distress som är utgångspunkten för DT och som också i alla översättningar är 

upphovsrättsskyddad av NCCN. DT är ett validerat bedömningsinstrument, för svenska 

förhållanden 2013 (Thalén-Lindström et al. 2013), översatt till många språk världen över, som 

används vid screening av cancerpatienter (Jacobsen et al. 2005, Vodermaier et al. 2009, 

Envold Bidstrup et al. 2011, Donovan et al. 2014, Ma et al. 2014) som första gången 

presenterades 1998 i en pilotstudie (Roth et al. 1998). 

 Bedömningsinstrument består av två delar. DT är en elvagradig skala i form av en 

termometer från 0 (ingen distress) till 10 (extrem distress). Den andra delen är PL som 

innehåller en lista över 39 problem inom följande kategorier: praktiska-, familjerelaterade-, 

känslomässiga-, och fysiska problem samt existentiella/religiösa funderingar. Punkterna skall 

prickas för med ja/nej, beroende på om patienten uppfattar dem som problematiska eller inte 

(Hollingworth et al. 2013), (se bilaga 2). DT, samt i vissa fall även tillhörande PL, är ofta 
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använd vid mätning av psykiskt illabefinnande hos patienter med cancer (Jacobsen et al. 

2005, Yamaguchi et al. 2012, VanHoose et al. 2014). 

 Det finns fortfarande mycket utrymme kvar i forskningen att undersöka hur DT, både 

med och utan PL, kan implementeras praktiskt i olika verksamheter. Detta konstateras i en 

forskningsöversikt av Mitchell et al. (2011), som finner att det bara gjorts en handfull 

undersökningar av just acceptans hos patienter och vårdpersonal av bedömningsinstrument 

såsom DT och PL. Det har gjorts en hel del undersökningar som fokuserar på sjuksköterskors 

upplevelser, även i något fall på läkares åsikter. Dessa har visat på en tendens att det, trots att 

forskning visat på värdet av att använda standardiserade bedömningsinstrument, (Kirchheiner 

et al. 2013, Mitchell et al. 2011) finns ett motstånd hos verksamma sjuksköterskor och läkare. 

Skälet som ofta anges för motståndet är tidsbrist (Mitchell et al. 2012). Kirchheiner et al. 

(2013) fann också att svarsfrekvensen liksom villigheten hos patienter att besvara 

frågeformulär var stor. Mitchell et al. (2012) fastställer att en begränsning är att just 

patienternas åsikter gällande screening utelämnats. 

 Med uttrycket distressformuläret (DF) avser vi fortsättningsvis både DT och tillhörande 

PL. I andra fall använder vi bara den ena eller andra förkortningen, DT eller PL. Alla 

besvärskategorier i PL kommer att heta problem, trots att existentiella/ religiösa omnämns 

"funderingar". 

Omvårdnadsteoretisk referensram 
Distresshantering med hjälp av DF har undersökts i en intervjustudie av Snowden et al. 

(2012) i Storbritannien, som syftade till att få en uppfattning om hur patienterna upplever den 

processen. Studien baseras på 19 semistrukturerade intervjuer med patienter. Sammanställt 

resultat och teoribildning diskuterades sedan i fokusgrupper med kliniska specialister i 

onkologi och medlemmar ur en stödgrupp för cancersjuka, några med erfarenhet av 

distresshantering och andra med stor insyn i hur cancervård och stöd fungerar. 
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Att ibland fylla i distressformuläret är stärkande i sig själv 

Figur 1: "Teori över distresshanteringsprocess i klinisk praktik. Processen understöds av innehållet i 

de små rutorna och förringas när upplevelsen av dessa är negativa" (Snowden et al. 2012, s. 24). 

 Patienterna uppskattade denna typ av distresshantering och i enlighet med teorin över 

distresshanteringsprocessen (figur 1) genererade användandet av DF ett mervärde utöver att 

bara ge strukturerad information om patientens problem. Mervärde i form av nya insikter om 

vilka problem de faktiskt hade och hur de skulle hantera dem. Dessutom upplevdes ifyllandet 

som stärkande för patienterna och gav insikter om vad som faktiskt utgjorde kärnan i vad som 

besvärade dem, en känsla av större kontroll kunde infinna sig. Patienterna uppfattade även att 

hanteringsprocessen med hjälp av DF blev en hjälp när vårdpersonalen lättare kunde ringa in 

vad som behövde göras, det skapades med andra ord en känsla av ökad delaktighet och rätt 

vård kunde ges snarare, det skedde ett förvekligande av innehållet i det ifyllda formuläret 

samt utifrån samtalets innehåll.  

 Färgerna i figuren liknar ett trafikljus, där rött ljus signalerar att det är störst risk att 

patienten ska uppleva hanteringsprocessen som misslyckad under inledningsfasen, under 

implementeringen av DF. Då är det hur faktorerna i de tre vita rutorna till vänster om den röda 

rutan som blir avgörande för patientens upplevelse: vald tidpunkt och plats, inblandade 

personer och tillvägagångssätt (inklusive hur bedömningssamtalet blir genomfört), 

uppfattningen av namnet DT/PL och dess relevans (hur man presenterar det och informerar 

om det), samt hur inbjudande vårdpersonal är för att ge patienten utrymme att uttrycka 

synpunkter eller funderingar på DF och hanteringen. Det påverkar Vidare spelar det roll hur 

för hur hela den påföljande distresshanteringsprocessen inklusive samtalet och 

förverkligandet, kommer att uppfattas som negativ eller positiv. Följande konstaterar 

Snowden et al. (2012) i sin slutsats om DF: 

 
 

Samtalet om DF 
 

 

 
 

Förverkligande av 
DF 

 
 

Ifyllandet av DF 

Namnet DF 

Relevans för DF 

Att den det berör 

tillfrågas om  

processen 

'hjälpa sjuksköterskan 

att hjälpa mig' 

 

Får nya insikter 
och kunskaper 

Får rätt vård  
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"...när det används som underlag för att öppna för delaktighet i samtalet mellan 

sjuksköterska och patient har det kapacitet att skapa ett ökat välmående hos 

patienten."  

Problemformulering 
I tidigare forskning har konstaterats att vårdpersonal har en tendens att inte vilja använda sig 

av standardiserade bedömningsinstrument såsom DF. Detta gör att det är av extra stor vikt att 

utvärdera användandet av en sådan rutin på en enhet som nyligen infört den, för att undersöka 

vad som kan förbättras. Internationellt har studier som handlar om sjuksköterskors 

upplevelser samt läkarens åsikter om implementering samt användande av instrumentet gjorts, 

men betydligt färre har fokuserat på hur patienterna upplever det. Patienternas acceptans och 

uppfattning påverkar starkt om sjuksköterskor skall överväga att införa, förbättra och behålla 

en ny rutin. 

 En hypotes som kan formuleras utifrån Snowdens et al. (2012) teori samt från egen 

vårderfarenhet, är att patienter som får fylla i DF uppfattar att instrumentet underlättar för 

dem att beskriva och identifiera problem, som annars troligen inte skulle ha kommunicerats 

till sjuksköterskan. 

STUDIEN 

Syfte 

Studiens syfte var att kartlägga patienters uppfattning om distresstermometern och tillhörande 

problemlista när den används vid bedömning av rehabiliteringsbehov i samband med 

cytostatikabehandling. 

Studien hade följande frågeställningar: 

 Hur uppfattas ifyllandet av DF med avseende på viktigaste problemkategorier, fortsatt 

ifyllande av DF och förståelse av försättsblad, distressbegrepp och skattning samt 

finns skillnader i uppfattningarna som beror av kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå, 

tid sedan diagnos, behandlingsintervall eller antal ifyllanden av DF? 

 Hur uppfattas angivna problem tas upp och är dessa sådana som inte annars skulle ha 

blivit berörda i samtalet med sjuksköterskan samt finns skillnader i uppfattningarna 

som beror av kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå, tid sedan diagnos, 

behandlingsintervall eller antal ifyllanden av DF? 
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 Hur uppfattas utpekade problem hanteras med förverkligande åtgärder och i vilken 

utsträckning  uppfattar patienten att skattningen på DT kan vara till nytta för dem 

själva samt finns skillnader i uppfattningarna som beror av kön, ålder, civilstånd, 

utbildningsnivå, tid sedan diagnos, behandlingsintervall eller antal ifyllanden av DF? 

 Finns ett samband mellan behandlingsintervall och hur ofta man kan tänka sig att fylla 

i problemlistan? 

Design 
Detta är en tvärsnittsstudie där principer för kvantitativ metod användes för att kartlägga och 

söka eventuella mönster i patienternas uppfattningar om DF. Frågeställningarna var 

deskriptiva och jämförande till sin karaktär. Enkäten utformades med främst fasta 

svarsalternativ Systematiska jämförelser gjordes på gruppnivå och även om det statistiska 

underlaget var begränsat så var strävan efter generaliserbarhet vägledande. (Polit & Beck, 

2014). Författarriktlinjerna från Journal of Advanced Nursing´s (Watson et al. 2015) 

användes som mall för utformningen av denna studie. 

Urval  
Alla patienter på den studerade enheten, som någon gång fått fylla i DF erbjöds att delta. 

Deltagarna hade fyllt i DF vid minst ett tillfälle. Samtliga inkluderade var äldre än 18 och inte 

äldre än 85 år. Ytterligare inklusionskriterier var att deltagarna skulle kunna tala, läsa och 

skriva svenska. Patienter med kraftigt sänkt allmäntillstånd exkluderades. 

Datainsamling   
Datainsamling skedde med hjälp av enkäter på en onkologisk dagvårdsavdelning i 

Mellansverige, dit patienter kommer för att få sin cytostatikabehandling. Deltagarna 

kontaktades i ett första steg via telefon och informerades om undersökningen och tillfrågades 

om de kunde tänka sig att delta och huruvida de önskade få enkäten som brev eller via e-post. 

Av de som samtyckte till att ta emot en enkät föredrog 60 procent brevform och resterande 40 

procent mottog den via e-post (figur 2). Enkätformuläret, i den elektroniska varianten, 

skapades i Google enkät. De som valt den elektroniska enkäten fick den skickad till sig som 

en länk i ett mail. Enkäterna sammanställdes i ett första steg i Googles svarsformulär, 

brevsvaren infördes manuellt i samma program. Svarsformuläret i Google exporterades i nästa 

steg till statistikprogrammet SPSS. 

 Av totalt 71 utskickade enkäter kom 58 svar in, det ger 13 uteblivna svar (figur 2). Svaren 

samlades in mellan den 13 mars och 13 april 2015. Två kända bortfallsorsaker var oförmåga 
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att kunna fylla i enkäten på grund av funktionsnedsättning hos en individ och hos en annan 

individ försämring i allmäntillståndet. Ett visst internt bortfall fanns, det vill säga att 

respondenten utelämnat någon fråga och i vissa fall ett helt avsnitt i enkäten. Dessa fall 

inkluderades ändå i undersökningen och de frågor som besvarats användes (Trost 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Flödesschema för urval av den studerade gruppen. 

Utformningen av frågorna i enkäten (se bilaga 3) byggde på innehållet i DF samt antagandet 

att ifyllandet efterföljdes av samtal med sjuksköterska samt att eventuella åtgärder 

förverkligades därefter, när formuläret användes i samband med behandling. Trost (2012) bok 

om enkätutformning fungerade som stöd när frågor och svarsalternativ formulerades för att 

undvika vanliga misstag. Tidigare förvärvad kännedom om studiepopulationen formade 

innehållet till frågorna om deltagarnas bakgrund, se enkätens första del i bilaga 3. Även en 

fortlöpande diskussion mellan författarna och handledaren låg till grund för hur frågorna 

utformades. Totalt elva frågor handlar om bakgrundsfaktorer, påföljande nio frågor rör PL 

och de sista sju fokuserar på DT. 

 En dikotomisering och grupperingar av några av bakgrundsfaktorerna gjordes: 

åldersgrupper 40-64 år och 65-84 år; "tid sedan diagnos" i tre grupper 0-6, 7-24 och mer än 24 

månader; cancerdiagnos i  bröst-, gastrointestinal-, urologisk- och övrig cancer; 

behandlingsintervallen blev 3 grupper "varje vecka/ varje vecka med uppehåll var fjärde 

Antal utskickade enkäter 

(n=71) Via brev 

(n=41) 

Via mail 

(n=30) 

ej svar 

= 3 

ej svar 

= 10 

Svarande 

(n= 31) 

Svarande 

(n=27) 
Totalt 

antal ej 
svarande 

(n= 13) 

Totalt antal 

svarande 

(n= 58) 

 

= 30 
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vecka", "varannan vecka" och "var tredje/fjärde vecka"; antal ifyllanden av DT/PL i två 

grupper "1 gång" och "2/3/4 eller fler gånger". Åldersindelningen motiveras utifrån gränsen 

för svensk pensionsålder. Grupperingarna av diagnoserna gjordes utifrån att dessa olika 

grupper får liknande behandlingar. 

 Utifrån enkätfrågornas olika karaktär samt svarande per alternativ grupperades svaren 

under tio frågor inför att de parametriska testerna skulle göras. Fråga nummer 2 och 14 

(frågorna ses i bilaga 3) grupperades i två: "instämmer i liten/hög grad/helt" och "instämmer 

inte alls". Nummer 10, 11 och 12 grupperades också i två: "instämmer inte alls/ i liten grad" 

samt "instämmer i hög grad/helt". Frågorna med nummer 7, 13 och 15 grupperades i tre: 

instämmer inte alls, instämmer i liten grad och instämmer i hög grad/helt. Nästa 

gruppindelning gäller för fråga nummer 5: "instämmer inte alls", "instämmer i liten/hög 

grad/helt" och "vet ej". Fråga 8 i fyra grupper: "instämmer inte alls", "instämmer i liten grad", 

"instämmer i hög grad/helt" och "vet ej". Fråga nummer 3 och 4 har avvikande svarsalternativ 

mot de övriga och delades in därefter. Enkätfråga tre grupperades i fem i enlighet med tabell 

4. Svaren på den fjärde frågan blev fyra grupper: "före/ under/ efter behandlingen" i grupp ett, 

"mellan behandlingarna" som grupp två, "har ingen betydelse" i den tredje och "aldrig" blev 

grupp fyra. De olika grupperingarna av svarsalternativen gjordes för att lättare kunna göra 

statistiska tester. De är gjorda med noggrannhet efter att alla svar inhämtats. Frågornas olika 

karaktär fick vara vägledande, i vissa fall blev det då naturligt att exempelvis bara dela upp 

svaren efter om man instämde eller inte. I de fall där det ansågs nödvändigt och intressant att 

behålla en nyansskillnad i instämmandet gjordes det. 

Etiska överväganden 
Alla fick läsa ett brev och samtycka till deltagande i studien innan de fyllde i enkäten (bilaga 

3). Alla enkäter avidentifierades helt och kan inte återkopplas till vem som svarat. Då alla, 

innan enkäterna skickades ut, tillfrågades telefonledes huruvida de kunde tänka sig att motta 

en enkät ville vi inte skicka ut någon påminnelse. Deltagarna fick inte heller något snävt 

stoppdatum, då vi redan i samtal påpekade vikten av att de svarar omgående. Detta också med 

hänsyn taget till att många av deltagarna är svårt sjuka och att deras tillstånd kan ändras 

snabbt över kort tid. Studentarbeten som inte skall publiceras i en vetenskaplig tidskrift 

betraktas inte som forskning och kräver därmed ingen etisk prövning av en 

etikprövningsnämnd (Centrala etikprövningsnämnden 2007). Verksamhetschef Göran Sahlén, 

kirurgkliniken, Falu lasarett, gav sitt godkännande innan enkäter delades ut till de patienter 

som kunde bli aktuella att inkludera (bilaga 4 "Brev till verksamhetschef"). 
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Dataanalys 
Deskriptiv och analytisk statistik hanterades med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics version 22 för resultatets sammanställning. I ett första steg sammanställdes och 

analyserades data med deskriptiv statistik; antal (n), procenttal (%), medelvärde (m) och 

standarddeviation (sd) användes.    

 Därefter gjordes tester i form av Chi-Square test och Fisher's 2-sidiga exakta test, där 

antalet i någon eller några av de jämförda grupperna är för litet alternativt har siffran 0, för att 

fastställa samband mellan olika parametrar. Gränsen för vad som anses vara inom den 

statistiska felmarginalen sattes till mindre än 0,05 (Polit & Beck 2014, Ejlertsson 2012). 

Validitet och reliabilitet  
 Studiens interna validitet prövades genom ytvalidering när sjuksköterskorna som arbetar 

på mottagningen där studiedeltagarna behandlades fick testa frågeställningarna i enkäten. 

Sköterskorna uppfattade att frågorna var lättbegripliga och att de stämde väl överens med det 

som skulle mätas. Ett test av frågorna gjordes även på en patient, som sedan inte deltog i 

studien, inga revideringar av frågorna skedde till följd av detta. Generaliserbarhet har 

eftersträvats genom att populationen karaktäriseras av olikheter, exempelvis variation ifråga 

om ålder, kön, och diagnos. Detta för att stärka den externa validiteten. Inga för denna studie 

relevanta reliabilitetstest har utförts, såsom upprepade likadana mätningar som sedan jämförs 

(Polit & Beck 2008, Polit & Beck 2014). 

RESULTAT 
Efter en beskrivning av studiepopulationen presenteras resultatet under rubriker som 

inspirerats av den omvårdnadsteoretiska referensramen. "Ifyllandet av distressformuläret"  

inleder presentationen enligt distresshanteringsprocessen och har underrubrikerna 

"Problemlistan" och "Försättsbladet och distresstermometern". Därefter presenteras "Samtalet 

om distressformuläret" och avslutningsvis beskrivs "Förverkligandet av distressformuläret". 

Bakgrundsfakta om studiepopulationen 
Den totala studiepopulationen uppgick till 58 individer. Majoriteten av deltagarna var kvinnor 

(65 %) och åldersvariationen var 40 till 84, med en medelålder på 65,2 år. Ensamstående var 

28 % och i hela gruppen var två personer yrkesverksamma. Tre personer hade ansvaret för 

minderåriga barn. En minoritet, knappt 20 procent, var högskoleutbildade. En liten andel var 

ansluten till palliativt team (n=6). Hur länge de hade haft sin diagnos kunde delas upp i 

ungefär likvärdigt stora grupper: 0-6 månader (37 %), 7-24 månader (28 %) samt mer än 24 
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månader (35 %). De flesta hade antingen någon form av cancer gastrointestinalt (45 %) eller i 

brösten (39 %). Det största antalet deltagare fick sin behandling var tredje eller fjärde vecka 

(61 %). Ungefär lika många deltagare som hade fyllt i distressformuläret en gång (47 %) hade 

fyllt i det mer än en gång (53 %) (Tabell 1). Medelåldern för kvinnorna (63,3) var drygt 5 år 

lägre än den för männen (68,7). 

 

Tabell 1: Deltagarnas (n=58) bakgrundsdata, cancerdiagnos, behandlingsintervall och erfarenhet av att 

fylla i DF presenterat i antal (n) och procent (%) 

Variabel: n (%) 

Kön  

        Kvinnor 37 (65) 

        Män 20 (35) 

Ålder  

        40-64 18 (32) 

        65-84 38 (68) 

Civilstånd  

        Ensamstående 16 (28) 

        Gift/sambo/särbo 41 (72) 

Sysselsättning  

         Sjukskriven 15 (26) 

         Arbetar 2 (4) 

         Pensionär 40 (70) 

Minderåriga barn  

        Ja 3 (5) 

        Nej 54 (95) 

Utbildningsnivå  

        Grundskola 21 (37) 

        Gymnasium 25 (44) 

        Högskola 11 (19) 

Ansluten palliativt team  

         Ja 6 (11) 

        Nej 51 (89) 

Tid sedan diagnos  

         0-6 månader 21 (37) 

         7-24 månader 16 (28) 

         >24 månader 20 (35) 

Cancerdiagnos  

         Bröstcancer 19 (39) 

         GI-cancer 22 (45) 

         URO-cancer 5 (10) 

         Övrig cancer 3 (6) 

Behandlingsintervall  

         Varje vecka 8 (14) 

         Varannan vecka 14 (25) 

         Var 3:e/4:e vecka 35 (61) 

Fyllt i distressformuläret  

         1 gång 26 (47) 

         2 eller fler 29 (53) 
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Ifyllandet av distressformuläret 

Problemlistan 

Majoriteten (83 %) angav att inte PL utelämnar något viktigt, det vill säga att det saknades 

något problem. Av de åtta deltagare som angav att de saknade något är det bara två som 

specificerade vilket problem som saknades (se tabell 2), det var "underlivsproblem/sveda i 

underlivet" samt "muntorrhet/ hjärtklappning".  

 

Tabell 2: Deltagarnas uppfattning om: PL:s innehåll, förståelse av försättsblad och distressbegreppet; 

skattning på DT; hur och vilka problem som tas upp i samtal; att åtgärder för problemen initierats; att 

skattning på DT kan vara till nytta för dem samt när ifyllandet av PL bör ske. 

 
 
Fråga:   

Instämmer 
inte alls  

n(%) 

Instämmer 

i liten grad 

n(%) 

Instämmer 

i hög grad  

n(%) 

Instämmer 

helt 

n(%)  

 
Vet ej 

n(%) 

Jag saknade ett eller flera problem i 
problemlistan 

39(83) 3(7) 3(6) 2(4) - 

Texten på försättsbladet, som handlar om 
distressbegreppet, var lätt att ta till sig 

3(5) 14(26) 15(27) 23(42) - 

Jag förstår vad begreppet distress innebär 2(3) 10(19) 17(32) 25(46) - 

Jag kan fortsatt tänka mig att ange ett värde på 
DT vid varje behandling. 

6(11) 14(26) 8(15) 25(47) - 

Det var lätt att skatta mitt värde mellan 0-10 på 
DT 

0(0) 20(36) 12(22) 23(42) - 

Det var lättare att skatta min upplevda distress 
från och med andra gången. 

8(21) 16(36) 8(18) 11(25) - 

Jag upplevde att de problem jag kryssat ja på 
togs sedan upp i samtal med sjuksköterska. 

5(10) 14(29) 10(21) 19(40) - 

Problemlistan berörde problem jag annars inte 
skulle ha nämnt för sjuksköterskan 

20(36) 12(21) 9(16) 2(4) 13(23) 

Ett eller flera av de problemen jag kryssat ja på 
har sedan följts upp med någon form av åtgärd. 

7(15) 10(21) 8(17) 13(28) 9(19) 

Jag anser att det kan vara till nytta för mig att 
jag uppmanas skatta min distress under 
pågående behandling. 

8 (15) 11 (20) 18(33) 17(32) - 

 Under 

behandlings 

dagen 

n(%) 

Mellan 

behandlin

garna 

n(%) 

Har ingen 

betydelse 

 

n(%) 

Aldrig 

 

 

n(%) 

 

Jag anser att det är lämpligt att fylla i PL 27(49) 9(16) 19(33) 1(2)  

 

De problemkategorier som angavs vara viktigast att ta ställning till var fysiska (n=37) och 

känslomässiga (n=36) (se figur 3).  
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Figur 3: Deltagarnas uppfattning, utifrån åldersgrupper, om hur viktiga de olika problemkategorierna 

(y-axeln) var (antal).  

  

Yngre angav i högre utsträckning än äldre att familjerelaterade (p=0,001) samt existentiella 

(p=<0,001) problem är viktiga (Figur 3). I likhet med detta fanns ett samband mellan 

utpekade viktiga problem och sysselsättning, där pensionärer mer sällan markerade 

familjerelaterade (p=0,010) och existentiella (p=<0,001) problem. Deltagare med högre 

utbildning angav oftare att fysiska (p=0,006) och existentiella (p=0,009) problem är viktiga. 

(Tabell 3). Yngre angav att fler problem är viktiga att ta ställning till. Av deltagarna mellan 40 

och 64 år (n=18), har elva deltagare angett fyra - fem kategorier vara viktiga, motsvarande 

siffra i den äldre gruppen var två deltagare.  

  

0 5 10 15 20 25 
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Existentiella 

Känslom. 

Familjerel. 

Praktiska 

65-84 år 

40-64 år 
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Tabell 3: Deltagarnas uppfattning om hur de olika problemkategorierna är viktiga och vilka samband 

som finns med kön, ålder, civilstånd, sysselsättning, utbildning, tid sedan diagnos, diagnos 

behandlingsintervall och antal ifyllanden av DF.  
 
Variabler 
med sina 
grupper: 

Praktiska 
Problem 

Familjerelaterade 
Problem 

 

Känslomässiga 
Problem 

 

Existentiella 
Problem 

 

Fysiska 
Problem 

 

n(%)   p-värde n(%)              p-värde n(%)          p-värde n(%)           p-värde n(%)       p-värde 

Kön 
-män 
 
-kvinnor 

 
18(49)      
 
10(50)  

 
 
0,587 

 
4(20)  
 
14(38)                 

 
 
0,153 

 
11(55)  
 
24(65)             

 
 
0,264 

 
3(15)  
 
9(24)                

 
 
0,362 

 
12(60)  
 
24(65) 

          
 
0,401 
 

Åldersgr. 
-40-64 
 
-65-84 

 
12(67)  
 
16(42)      

 
 
0,121 

 
12(67)                    
 
6(16)                 

 

0,001* 

 
14(78)            
 
21(55)             

 

0,155 

 
11(61) 
 
1(3) 

 
 
<0,001* 

 
14(78)                
 
22(58)          

 

0,190 

Civilstånd 
-Ensam 
 
-Ej ensam 

 
8(50)  
 
20(49)      

 
 
0,797 

 
4(25)  
 
14(34) 

 

0,564 

 
11(69)  
 
24(59)             

 
 
0,720 

 
4(25)  
 
8(20) 

 
 
0,759 

 
9(56)              
 
27(66)          

 
 
0,447 

Sysselsättn. 
-Sjuk. 
-arb. 
-pension  

 
10(67) 
2(100) 
16(40)      

 
 
0,170 

 
10(67) 
1(50)                     
7(18)                

 
 
0,010* 

 
12(80)              
2(100)               
21(53)             

 
 
0,232 

 
9(60)                  
1(50)                    
2(5)            

 
 
<0,001* 

 
11(73)           
2(100)          
23(58)          

 
 
0,409 

Utbildning 
-Grundsk 
-Gymn 
-Högsk. 

 
9(43) 
14(56) 
5(46) 

 
 
0,139 

 
4(19) 
8(32) 
6(55) 

 
 
0,060 

 
7(33)                
18(72)              
10(91) 

 
 
0,009* 

 
2(10)                  
5(20)                  
5(46) 

 
 
0,031 

                         
7(33)              
19(76)          
10(91) 

 
 
0,006* 

Tid s diagn. 
-0-6 mån 
-7-24 mån 
->24 mån 

 
11(52) 
8(50) 
9(45)        

 
 
0,684 

 
8(38) 
1(6) 
9(45)                   

 
 
0,101 

 
14(67) 
6(38) 
15(75)             

 
 
0,165 

 
7(33) 
1(6) 
4(20)                

 
 
0,276 

 
15(71) 
8(50) 
13(65)          

 
 
0,630 
 

Diagnos       
-Bröst 
-GI 
-URO 
-Övr 

 
12(36) 
9(41) 
2(40) 
1(33)        

 
 
 
0,636 

 
8(42) 
6(27) 
1(29) 
1(33)                   

 
 
 
0,790 

 
14(74) 
13(59) 
2(40) 
3(100)             

 
 
 
0,405 

 
8(42) 
3(14) 
0(0) 
0(0)                 

 
 
 
0,154 

 
16(84) 
13(59) 
4(80) 
1(33)            

 
 
 
0,294 
 

Behandl.- 
intervall 
-Varje v 
-V.a.v. 
-V. 3-4v. 

 
 
6(75) 
4(29) 
18(51)      

 
 
 
0,225 

 
 
3(38) 
2(14) 
13(37)                 

 
 
 
0,341 

 
 
5(63) 
7(50) 
23(66)             

 
 
 
0,512 

 
 
2(25) 
2(14) 
8(23)                

 
 
 
0,549 

 
 
6(75) 
7(50) 
23(66)          

 
 
 
0,527 
 

Antal 
ifyll. DF 
-1 g.  
 
-2 el. fler 

 
 
15(58)  
 
12(41)      

 
 
 
0,306 

 
 
(31) 
 
9(31)                   

 
 
 
0,421 

 
 
17(65) 
 
17(59)             

 
 
 
0,440 

 
 
5(19) 
 
7(24)                

 
 
 
0,353 

 
 
15(58)  
 
20(69)          

 
 
 
0,133 
 

 *P-värden med statistisk signifikans och inom det som är fastställt inom den statistiska felmarginalen. 

Bara en svarade att vederbörande helst aldrig skulle behöva fylla i PL. Av studiepopulationen 

ville 48 fylla i PL med ett intervall mellan 1 vecka och 3 månader, bara några få ville göra det 

mer sällan. Inget samband kunde påvisas mellan behandlingsintervall och hur ofta man kunde 

tänka sig att fylla i problemlistan (Tabell 4). 
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Tabell 4: Deltagarnas uppfattning om hur ofta ifyllandet av PL bör ske och hur behandlingsintervall 

har samband med uppfattningen.  

 Ifyllandefrekvens: 
 

 
Behandlings- 
intervall: 

Varje behandling  

 
n(%) 

1 g/månad 
 
 

n(%) 

V.a./ 3:e mån/ I 
samb. m. läkarb.  

 
n(%) 

4-6 mån./mer 
sällan än 6 

mån.  
n(%) 

Aldrig 

 
n(%) 

 

 
p-värde 

Varje vecka 2(25) 3(37,5) 3(37,5) 0(0) 0(0)  
V. a. vecka 2(14) 5(36) 5(36) 2(14) 0(0)  
V. 3/4 vecka 11(32) 4(12) 13(38) 5(15) 1(3) 0,555 

Ungefär hälften angav att det är lämpligt att fylla i PL i samband med 

cytostatikabehandlingen (Tabell 2).  

 

Försättsbladet och distresstermometern 

Majoriteten (69 procent, n=38) svarade att det var lätt att ta till sig texten på försättsbladet i 

hög grad eller helt (Tabell 2). Detsamma gäller förståelsen av distressbegreppet där nästan 80 

procent (n=42) angav att de förstod begreppet i "hög grad" eller "helt " (Tabell 2). Ingen 

signifikans kunde ses mellan och någon av bakgrundsvariablerna. 

 Drygt 60 procent svarade att de fortsatt kunde tänka sig att ange ett värde på DT vid varje 

behandling i "hög grad" eller "helt" (Tabell 2). Tid sedan diagnos tangerade p-värdet 0,05 som 

indikerade att de i gruppen som haft sin diagnos mellan noll och sex månader hade en större 

vilja att fortsatt skatta ett värde på termometern än de som haft diagnosen i mer än 24 

månader.  Även en majoritet (60 %, n=35) angav att det var lätt att skatta ett värde mellan 0-

10 på DT, (Tabell 2). Inget samband sågs mellan om man angett sig fortsatt kunna tänka sig 

att skatta ett värde och någon av bakgrundsvariablerna. Det angavs vara lättare att i "liten", 

"hög grad" eller "helt" skatta sin distress från och med andra gången för 35 (79 %) av 

deltagarna (Tabell 2).  

Samtalet om distressformuläret 
Mer än hälften (61 %) av deltagarna svarade att de instämde i någon grad att deras upplevelse 

är att utpekade problem tas upp i samtalet med sjuksköterskan. Fem (10 %) individer angav 

att problemen inte berörts muntligt tillsammans med sjuksköterskan (se tabell 2). 

 De med högre utbildning än grundskola angav att de  i större utsträckning uppfattade att 

problemlistan berör problem som annars inte skulle ha nämnts för sjuksköterskan (p=0,001) 

(Tabell 5). Det var 23 (41 %) individer som i "liten", "hög grad" eller "helt" angav att 

problemlistan berör problem som annars inte skulle ha nämnts för sjuksköterskan (Tabell 2).  
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 Inom följande problemkategorier fanns de problem som patienterna angav annars inte 

skulle kommit på tal med sjuksköterskan utan att listan använts: fysiska problem (n=17) 

kryssades flest gånger, följt av känslomässiga (n=15), praktiska (n=8), familjerelaterade (n=7) 

och existentiella/religiösa (n=3). 

Tabell 5: Deltagarnas uppfattning om hur PL berör problem som annars inte skulle ha nämnts för 

sjuksköterskan och samband med utbildningsnivå.  

 Instämmer inte alls/Vet ej 

n(%) 

Instämmer 

n(%) 

 

p-värde 

Grundskoleutbildning 18 (90) 2 (10)  

Gymnasieutbildning 11 (46) 13 (54)  

Högskoleutbildning 3 (27) 8 (73) 0,001 

Förverkligandet av distressformuläret 
Nästan hälften (n=21, 45 %) av deltagarna angav att de uppfattade i hög grad eller helt att 

någon åtgärd initierades efter samtalen (Tabell 2). Med åtgärd menas exempelvis rådgivande 

samtal med sjuksköterska eller konsultation av annan profession. Fysiska, känslomässiga och 

praktiska problem angavs främst som föremål för någon åtgärd. En av deltagarna markerade 

att åtgärd påbörjats när det gällde ett existentiellt problem. Ingen angav att något 

familjerelaterat problem följts av åtgärd (Figur 4). 

 

 
 

Figur 4: Deltagarnas uppfattning om under vilka problemkategorier (y-axeln) problemen som 

åtgärdades fanns (antal).  

 

Skattandet av ett värde på DT angavs av en majoritet (65 %) kunna vara till nytta för dem 

själva (se Tabell 2). Inga av bakgrundsfaktorerna kunde ses ha något samband med hur man 

ansåg att det finns någon nytta med skattandet.  
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DISKUSSION 

Syftet var att undersöka om distresstermometern och tillhörande problemlista uppfattas som 

ett användbart bedömningsinstrument av patienten vid bedömning av rehabiliteringsbehov i 

samband med cytostatikabehandling. I resultatet framkommer att deltagarna generellt har en 

positiv attityd till att fylla i DF. De som ansågs vara de viktigaste problemen är fysiska och 

känslomässiga. Yngre ansåg fler problem vara viktiga än äldre. En majoritet uppfattade att 

utpekade problem togs upp i samtal med sjuksköterska, men några angav att de ej visste om så 

skett. Studien visar att problem ibland tas upp när DF används som inte skulle ha blivit 

berörda i samtal utan densamma, högskoleutbildade uppfattade oftare att så skedde än de med 

grundskoleutbildning. Hälften uppfattade att någon åtgärd initierades efter ifyllandet av DF 

och det efterföljande samtalet. Förståelsen, av försättsbladet till DF samt distressbegreppet, 

var hög. De flesta deltagare såg att det kunde vara till nytta för dem att kontinuerligt skatta ett 

värde på DT. 

 Resultatet visar att känslomässiga och fysiska problem är de viktigaste. De av patienten 

utpekade viktigaste problemen är överensstämmande med de mest besvärande och vanligt 

förekommande sidoeffekterna av sjukdomen och behandlingen samt även med tidigare studie 

av patienternas uppfattning om innehållet i PL (Brennan et al. 2011). De två viktigaste 

problemen är tätt sammanknutna då det visat sig att högre distress har samband med sämre 

fysiskt välbefinnande (Hurria et al. 2009).  

 Resultatet i denna studie pekar också mot att yngre har en benägenhet att tycka att fler 

problemkategorier är viktiga att ta ställning till. Yngre, de under 65 år, uppgav dessutom 

oftare existentiella och familjerelaterade problem som viktiga. Kvinnor uppgav oftare än män 

dessa som viktiga, även om statistisk signifikans för detta resultat saknas. Gosain och Miller 

(2013) visade att yngre individer, <60 år, som diagnostiseras med cancer och genomgår 

behandling har en benägenhet att drabbas av fler sidoeffekter och att de i större utsträckning 

får kvarstående toxicitet. Detta kan möjligen hjälpa oss att förstå patienternas uppfattning och 

studieresultatet. 

 Majoriteten av patienter kan fortsatt tänka sig att fylla i PL och skatta ett värde på DT 

under pågående cytostatikabehandling, det finns med andra ord en stor villighet att använda 

bedömningsinstrumentet. Detta resultat är helt i enlighet med tidigare studier (Mitchell et al. 

2011, Snowden et al. 2011, Snowden et al. 2012,  Kirchheiner et al. 2013). 
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 Studieresultatet pekar också mot att uppfattningen av DF:s relevans är positiv och PL 

ansågs, av en stor majoritet, inte utelämna något viktigt. Tidigare forskning runt PL visar dock 

att den utelämnar problem som efterfrågas av patienterna under cancerbehandling, såsom 

ensamhet och därav har listan justerats exempelvis i Storbritannien med det tillägget. Ett 

förslag i den undersökningen är dock att justeringar av PL kan göras för varje enhet eller 

utformas efter vilken patientgrupp som använder den (Brennan et al. 2011). I denna studie 

valde elva av deltagarna att hoppa över denna fråga helt och sju angav att det saknades något, 

men endast två av dem specificerade vilka problem de saknade. Detta kan möjligen förklaras 

av att många av deltagarna lider av fatigue och kognitiv funktionsnedsättningar till följd av 

sjukdom och behandling (Given et al. 2007, Gosain & Miller 2013). Perry et al. (2007) såg att 

acceptansen sjönk för frågeformulär innehållande för patienten irrelevanta frågor. Detta kan 

ge ytterligare stöd för att utforma problemlistan efter de specifika förutsättningar som den 

används i och med avseende på vilken patientgrupp som skall använda densamma. 

 Resultatet ger en bild av att ungefär hälften gärna fyller i DF under själva behandlingen, 

detta kan säkert delvis förklaras av att det är det enda sätt de testat, att de från inskrivning på 

mottagningen fått fylla i formuläret vid varje behandlingstillfälle. Ytterligare en tredjedel 

uppgav att det inte har någon betydelse när de genomför ifyllandet. Det är positivt med dessa 

svar då det understryker att de upplevt att det fungerat bra att fylla i DF på behandlingsdagen. 

Det är svårt att veta hur utfallet hade blivit om deltagarna hade fått testa fler tidpunkter för 

ifyllandet innan studien genomfördes, exempelvis i samband med läkarbesök.  Snowden et 

al. (2012) konstaterar att när ifyllandet upplevs som bra främjas hela 

distresshanteringsprocessen. Ifyllandet inkluderar patientens känsla för DF:s relevans och 

vald tidpunkt för ifyllandet. Den lilla gruppen i denna studies resultat som helst avstår ifrån att 

fortsatt använda DF bör därför inte glömmas bort, eftersom att sådana känslor kan skapa stora 

kommunikationsbarriärer mellan vårdpersonal och patient (Snowden et al. 2012.) Enligt 

Mazor et al. (2013) anger patienter och närstående "timing" för kommunikationen som viktig 

för att upplevelsen skall bli bra. Kanske är det möjligt att med glesa intervaller, enligt 

överenskommelse och med förbättrad information om varför det används, använda DF på 

patienter som vid ett viss tillfälle uttryckt ovilja att använda DF. Rekommendationen sedan 

tidigare är, när även andra bedömningsinstrument används, att patientens allmäntillstånd samt 

antal symtom bör vara vägledande för hur ofta patienten ska fylla i instrumentet (Abernethy et 

al. 2010). Mitchell et al. (2012) har också i en studie kommit fram till att accepterandet, både 
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av patient och sjuksköterska eller läkare, av DF är av stor betydelse för hur användandet blir 

och uppfattas. 

 Resultat ger en bild av att när det handlar om uppfattningen av samtalet som efterföljde 

ifyllandet av PL, så bör sjuksköterskan ha berört de aktuella problemen oavsett om man 

instämde till liten del eller helt. Brennan et al. (2011) understryker hur viktigt just samtalet 

som hålls efter ifyllandet är. All form av standardiserad bedömning konstateras vara 

verkningslös utan efterföljande samtal. Vi vet från en tidigare studie att patienter och anhöriga 

uppskattar ett effektivt informationsutbyte och författarna bakom studien föreslår att just 

bedömningsinstrument bör användas för att förbättra kommunikationen och upplevelsen av ett 

effektivt informationsutbyte med patienter och anhöriga (Mazor et al. 2013). 

 Det framkom i resultatet att flera deltagare inte ansåg att de visste eller instämde i 

påståendet som handlar om att PL tillförde något nytt till samtalet. Flera av dessa hade inte 

varit under behandling innan DF började användas. De hade alltså inte vid tillfället använt 

något annat sätt att redovisa sina problem på under behandlingarna än med hjälp av DF. 

Patienterna anger att nästan i vartannat samtal berörs något som annars inte skulle ha tagits 

upp. Vår hypotes om att DF bidrar till att patienten uppfattar att problem tas upp i samtal som 

annars inte skulle ha berörts kan därmed inte förkastas. Kommunikation har sedan länge 

konstaterats vara svårt och upplevelsen hos patienten är att vårdpersonalen ibland helt 

överlåter åt denne att peka ut vad som är problemen (Maguire 2002). Om ett enkelt formulär 

kan minska känslan hos patienten att sitta på hela ansvaret om vad som bör tas upp fyller 

instrumentet en bra och viktig funktion.  

 Studiens deltagare uppger att de förstår begreppet distress liksom DF:s försättsblad 

Sundberg et al. (2015) konstaterar att patienterna anser att förståelsen av vokabulären, distress 

även i den studien, är viktig för att känna sig bekväm i att använda ett bedömningsinstrument. 

Det verkar som att DF:s försättsblad hjälper till att skapa den förståelse som krävs för att 

patienterna skall få den förståelse som behövs för ifyllandet av DF. När patienternas 

uppfattning om kommunikation undersökts har förståelsen för begreppsanvändning 

framkommit som en viktig aspekt (Mazor et al. 2013) 

 Utbildningsnivå var den enda av bakgrundsfaktorerna som tenderar att ha ett statistiskt 

samband med om man instämmer i att PL tillförde något som inte annars skulle ha nämnts i 

samtalet. Det är svårt att veta vad detta beror på, men det stärker tidigare forskning om vikten 

av att anpassa distresshanteringsprocessen till det unika i varje individ. Vilken 
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kommunikationsväg och vokabulär som används samt tidpunkter för när det sker måste 

individanpassas (Mazor et al. 2013, Pedersen et al. 2013, Vaartio-Rajalin et al. 2014). 

Cavalli-Björkman (2012, s. 33-36) visar efter en journalgranskningsstudie att patienter med 

högre utbildning får, under både utredning och behandling av cancer, tillgång till mer 

avancerade metoder och har en längre beräknad överlevnad i sjukdomens första faser. Samma 

forskare visar i en intervjustudie med läkare att de med högre utbildning ibland fick annan 

behandling för att man upplevde att det fanns en sådan förväntan, detta ägde rum både på ett 

medvetet och ett undermedvetet plan (Cavalli-Björkman 2012, s. 25-26). Högre utbildning har 

alltså visat sig ha betydelse för vilket bemötande som ges i sjukvården. Möjligen kan detta 

förklara det samband vi funnit mellan utbildningsnivå och uppfattningen om samtalet. 

 De problemkategorier vilka rymmer problemen som inte skulle ha tagits upp utan DF 

angavs med samma mönster som "viktiga problem", oftast fysiska och mest sällan 

existentiella. Vi har inte hittat någon forskning som berör detta. Det vore av stort intresse att 

undersöka detta i en annan studie som exempelvis jämför olika populationer där den ena 

gruppen blivit bedömd med DF och den andra utan. 

 Förverkligandet av DF skedde enligt resultatet i 45 procent av fallen i hög grad eller helt. 

Anmärkningsvärt är att nio (19,1 %) studiedeltagare har angett att de inte vet om någon åtgärd 

initierats efter samtalet som följt ifyllandet av PL, det är synd om detta betyder att åtgärd 

faktiskt vidtagits men att återkoppling inte skett av inblandad sjuksköterska till patienten. Då 

kan patienternas förtroende och tillit till sjuksköterskan, som är mycket viktig för att 

standardiserad bedömning skall falla väl ut, skadas (Mitchell et al. 2011).  Förverkligandet 

innebär enligt Snowden et al. (2012) att få adekvat vård men också att patienten kan få nya 

insikter och kunskaper, vilket är omöjligt att tillförskansa sig utan tillräcklig återkoppling av 

vårdpersonalen. Skapandet av "min vårdplan" för cancerrehabilitering där problem, åtgärder 

och mål preciseras och sedan med naturliga intervall (i enlighet med individens behov och 

önskemål) följs upp, kan vara till hjälp för patient och sjuksköterska för att inte tappa bort 

återkoppling till patienten när åtgärder initierats. "Min vårdplan", där cancerrehabilitering ska 

ingå, är redan ett nationellt mål samt en kvalitetsindikator enligt vårdprogrammet (RCC 2014, 

s. 29). När åtgärder initieras, som exempelvis när remisser utfärdas för kontakt med andra 

professioner, upplever patienter och anhöriga att kommunikationen fungerar bra (Mazor et al. 

2013) 



22 

 Resultatet i denna studie pekar mot att bedömningsinstrumentet använt med ett 

uttömmande samtal och förverkligat av efterföljande åtgärder, kan göra att problem tas upp 

och hanteras som annars inte skulle ha kommit fram. Det krävs alltså noggrannhet och 

lyhördhet för den unika individen och inget steg i distresshanteringsprocessen enligt teorin 

(Snowden et al. 2012) kan hoppas över om användandet av bedömningsformuläret skall 

uppfattas positivt av patienten. Kanske kan ålder, yngre än 65 år, vara vägledande för att fler 

problemområden kan behöva diskuteras. De med högre utbildning uppfattade oftare att 

problem togs upp i samtal utifrån DF som annars inte skulle ha tagits upp. Om detta beror på 

vilket bemötande som olika grupper av patienter får eller om det är andra orsaker måste 

studeras närmare. Några andra samband hittades inte mellan patienternas bakgrundsfaktorer 

och deras uppfattningar om DF. I en dansk studie beskrivs vikten av att individanpassa den 

information som ges till patienten och hur svårt det ibland kan vara att faktiskt få reda på vilka 

behov som finns, då det inte är ovanligt att man undanhåller hur det faktiskt förhåller sig, 

både medvetet och omedvetet. Sjuksköterskans uppgift blir att "känna in patientens behov av 

hjälp" (Pedersen et al. 2012 s. 722). Fler forskare har tidigare konstaterat behovet av 

individanpassning när det gäller bedömning och kommunikation (Mazor et al. 2013, Schagen 

& Wefel 2013), även med hänvisning till att patienten förändras i kognitiva hänseenden under 

pågående behandling (Gosain & Miller 2013, Vaartio-Rajalin et al. 2014). Det är viktigt att 

även om patienten tenderar att vilja ange ett problem som "boven i dramat" finns anledning att 

tro enligt Given et al. (2007) att det inte räcker att komma till rätta med ett i taget utan att 

flera problem måste hanteras för att ge maximalt resultat. Detta är ytterligare ett argument för 

att DF bör användas. Risken minskar då att patienten "väljer" att prata om enbart det som 

denne tror är roten till det onda. Då kan sjuksköterskans erfarenheter om hur symtomen 

faktiskt interagerar komma mer till sin rätt. Sandsund et al. (2013) visar på hur olika 

patienterna beskriver sina behov av rehabiliteringsinsatser hos olika individer. En patient vill 

kanske helst avskärma sig från sjukhus under de perioder det är möjligt, medan någon annan 

har stora behov av stöd i olika former speciellt i behandlingens slutskede. I studier om nya IT-

baserade bedömningsinstrument har framkommit att en stor majoritet av patienterna uppfattat 

att de fått hjälp att hantera sina symtom med hjälp sådana instrument (McCann et al. 2009, 

Sundberg et al. 2015). 

 Ett gemensamt mål inom sjukvården i många länder är att skapa delaktighet när två 

experter möts - specialist (sjuksköterska/läkare) och patient. Sverige är idag ett av de sämre 

länderna i internationella jämförelser när det gäller att göra patienten till medaktör i den egna 
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vården (Vårdanalys 2014). Resultatet i denna studie, där en majoritet tror att skattande på DT 

kan vara till nytta för dem, liksom studien av Snowden et al. (2012) stärker tydligt bilden av 

att DF, med rätt individanpassat användande, kan skapa ökad delaktighet för patienten i sin 

egen behandling och rehabilitering. Precis som Carlson et al. (2012) och Brennan et al. (2011) 

föreslår bör även fokus finnas på att utbilda sjuksköterskor som skall utföra screening med 

hjälp av instrument såsom DF, vilket är avgörande för en lyckad implementering av 

distresshanteringsprocessen. Detta framkommer även i resultatet från studien av Mitchell et 

al. (2011), där vårdpersonals kunskaper och färdigheter om DF visar sig vara helt avgörande 

för att bedömningsinstrument skall vara värda att använda. 

Begränsningar 
Att flera av deltagarna valt att inte svara på några av frågorna under delen i enkäten som 

handlar om PL indikerar att enkäten utformats lite för otydligt och /eller att svårighetsgraden 

på vissa av frågorna var lite för hög för flera av deltagarna. En svarande skriver i ett 

kommentarsfält att enkäten upplevts svår och att denne helst inte vill behöva fylla i några 

ytterligare formulär kopplad till studien. Kanske hade problemet med komplexiteten i 

frågorna kunnat bli mindre om enkäten testats i en mindre pilotstudie och inte enbart på en 

patient och sjuksköterskor (Polit & Beck 2014). Möjligen hade detta stärkt validiteten och i 

förlängningen även reliabiliteten (Polit & Beck 2014) 

 Delen som handlade om DT i enkäten (se bilaga 3) har hög svarsfrekvens, bara mellan tre 

till fem saknade värden på de olika frågorna, och vår bedömning är att deltagarna lättare 

förstått frågorna i denna del något som ger högre validitet i studien (Polit & Beck 2014). 

Upplevelsen av att svara på en enkät via brev eller nätbaserat kan av egen erfarenhet skilja sig 

åt. Möjligen hastas en nätbaserad enkät igenom lite mer ogenomtänkt än en skriftlig enkät. I 

vårt fall sorterade vi bort de som är ovana datoranvändare när vi gav dem chansen att välja 

hur de ville ta emot formuläret. Ökad validitet kan exklusionskriteriet "sänkt allmäntillstånd" 

samt inklusionskriteriet "svenskspråkig" sägas ge då exempelvis risken för språkliga 

missförstånd minimeras. På grund av begränsad statistisk styrka när grupper som jämförs blir 

allför små gjordes inte några jämförelser med de båda bakgrundsfaktorerna "ansluten till 

palliativt team" och "minderåriga barn". 

 Antalet frågor samt att frågorna av några uppfattades som svåra att ta ställning till gissar 

vi kan vara ytterligare en förklaring bakom studiens bortfall. Vanlig glömska, den mänskliga 

faktorn kan kanske även förklara ytterligare några bortfall. Relativt sett är bortfallet ganska 
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litet (18 %) Det enda vi egentligen vet är att bortfallet innebar att populationen blev mindre, vi 

kan inte identifiera vilka som föll ifrån förutom med avseende på medelålder och kön. 

Skillnaden när det gäller medelålder och kön var nästan ingen mellan studerad population och 

tillfrågad population (Ejlertsson 2012, Polit & Beck 2008). Tidsbegränsningen för arbetet 

samt avsaknad av fler patienter som var möjliga att tillfråga på den studerade enheten, som 

passar in på inklusionskriterierna, begränsade urvalet. Eftersom att alla som var under 

cytostatikabehandling fick fylla i DF under den period då enkätsvaren samlades in innebar det 

att urvalet blev näst intill ett totalurval, med undantag för de med väldigt dåligt 

allmäntillstånd. Den tvärsnittsbild som denna studie visar på skulle dock kunna antas vara 

generaliserbar på en liknande dagvårdsavdelning med liknande sammansättning och under 

premissen att DF använts på ett liknande sätt under ungefär samma tidsperspektiv. Detta 

styrker den externa validiteten (Polit & Beck 2008).  

 En mer omfattande studie av detta slag hade med fördel kunnat inkludera såväl ett större 

urval av vårdavdelningar och respondenter, som en fördjupad intervjustudie kring ett antal av 

de resultat som enkätstudien påvisar. Som kartläggning av hur patienter inom 

cancerbehandling uppfattar användandet av DT, menar vi dock att föreliggande studie ger 

relevant empirisk kunskap inom ett område med få systematiskt genomförda studier. Det finns 

därmed stort stöd för att fler studier av detta slag på än större studiepopulationer kunde vara 

av intresse. 

 Den teori som har hjälpt oss att förstå resultatet är uppkommen ur en intervjustudie som 

inte gör anspråk på att vara generaliserbar. Snowden et al. (2012) vill dock argumentera för 

att teoribildningen är av mer än ett subjektivt värde då den utarbetats och förankrats av flera 

specialister med beprövad erfarenhet och forskare inom området.  

 Det finns ingen direkt intressekonflikt som kan ha gjort att resultat skulle ha styrts åt 

något håll. Den ene av författarna är dock kontaktsjuksköterska till flera av studiedeltagarna 

och därför har det varit av största vikt att datainsamlandet inte uppfattades vara alltför 

påträngande eller uppfodrande, därav valdes tillvägagångssättet med inledande telefonsamtal 

innan enkäter skickades ut. 
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Slutsats 
Resultatet kunde förstås med hjälp av Snowdens et al. (2012) teori över 

distresshanteringsprocessen. Detta tydliggör hur viktigt det är att se på användande av 

distresstermometern med tillhörande problemlista, vid bedömning av rehabiliteringsbehov, i 

en process och ett större sammanhang. Processen kräver en noggrant genomtänkt introduktion 

(ifyllande), samtal och förverkligande. Vår hypotes under problemformuleringen om att 

problem tas upp som inte annars skulle ha blivit berörda utan DF kan inte förkastas. Nästan i 

vartannat samtal skedde just detta, vilket gör att om antagandet skall avfärdas måste det i så 

fall testas i fler sammanhang.  

 Resultatet stärker behovet av att individanpassa genomförandet från ifyllandet till 

förverkligandet för att processen skall bli så bra som möjligt både på kort och på längre sikt. 

Den positiva uppfattningen om DF förstärker tydligt bilden av att det finns ett behov hos 

patienter att bli mer delaktiga i sin vård och behandling. Med "min vårdplan" till hjälp blir 

patienten på ett tydligare sätt en medaktör och sjuksköterskan kan bättre anpassa bedömning, 

stöd och information till varje individ. När DF används med rätt anpassning till individen och 

omständigheterna kan användandet uppfattas vara till nytta för patienten och skapa ett 

mervärde vid sidan av att vara ett förenklande kommunikationsmedel. 
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Bilaga 1: Försättsblad Distressformulär 



1 

Bilaga 2: Distressformulär 
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Bilaga 3: Enkät 

Studenter: Petra Ejdesjö, Helene Sedelius 
Handledare: Christina Juthberg 

Specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologi 

Umeå universitet 

Telefon: 090-786 00 00 

E-post: peej0001@student.umu.se, hese0013@student.umu.se 

www.umu.se  

Enkät angående Distresstermometer och tillhörande problemlista 

Förfrågan om att delta i en enkätstudie. 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

onkologi vid Umeå universitet. Detta är ett examensarbete på magisternivå. En av författarna 

arbetar på onkologmottagningen i Falun och en inom sjukvårdsteamet i Uppsala. Inom 

verksamheterna i Falun, Mora samt Uppsala delas nu distresstermometern ut till patienterna, 

att fylla i samband med att de får cytostatikabehandling. Detta görs för att kunna kartlägga 

patienternas behov och symtom och göra en bedömning om nödvändiga 

rehabiliteringsinsatser. På så sätt fås en överblick av patientens fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov. Det finns mycket forskning kring distresstermometern som redskap men 

inte så mycket som rör hur patienterna uppfattar detta instrument (Mitchell et al. 2011). 

Syftet med studien är att bidra till ökad kunskap om användandet av bedömningsinstrumentet 

distresstermometern och problemlistan i samband med cytostatikabehandling. Vi skulle 

uppskatta mycket om du vill delta i denna enkätstudie. Deltagandet är helt frivilligt. Ditt 

beslut om att delta eller inte delta i studien påverkar inte på något sätt din vård eller 

behandling. Vi garanterar att du förblir anonym. Allt material som samlas in kodas och kan 

sedan inte kopplas till dig som individ. Materialet kommer att förvaras oåtkomligt för andra 

än undertecknade under tiden för analysarbetet. Efter avslutat arbete med studien kommer 

materialet arkiveras enligt föreskrifter från Umeå universitet. 

Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå 

Universitet. Resultatet kan bidra till ökad motivation för användande av standardiserade 

bedömningsinstrument, i detta fall distresstermometern och tillhörande problemlista. Vid 

ytterligare frågar kring studien kontakta någon utav oss. 

Petra Ejdesjö, leg. sjuksköterska, Sjukvårdteamet Uppsala. 

Helene Sedelius, leg. sjuksköterska Onkologmottagningen Falu lasarett. 

Referens: 

Mitchell A.J., Vahabzadeh A. & Magruder K. 2011. Screening for distress and depression in cancer settings: 10 

 lessons from 40 years of primary-care research. Psycho-Oncology 20, 572–584. doi:10.1002/pon.1943. 

Jag har läst informationstexten och samtycker till att delta i enkätstudien 

    Ja 

    Nej 
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Frågor om dig som deltar 

Kön 

    Kvinna 

    Man 

Vilken ålder har du? _________________________ 

Jag är 

    sjukskriven 

    arbetar (heltid/deltid) 

    pensionär 

Jag är 

    ensamstående 

    gift/sambo/särbo 

Jag har minderåriga barn    

    ja 

    nej 

Jag har 

    grundskoleutbildning 

    gymnasieutbildning 

    högskoleutbildning 

Jag är ansluten till palliativt team/avancerad hemsjukvård 

    Ja 

    Nej 

Jag har haft min cancerdiagnos 

    0-3 månader 

    4-6 månader 

    7-12 månader 

    13-24 månader 

    mer än 24 månader 

Vilken är din cancerdiagnos? ______________________________ 

Hur ofta får/fick du behandling? 

    varje vecka  

    varje vecka med uppehåll var 4:e vecka 
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    varannan vecka 

    var tredje vecka 

    var fjärde vecka 

annat tidsintervall: ______________________ 

Hur många gånger har du fyllt i Distresstermometern och problemlistan? 

    1 

    2 

    3 

    4 eller fler 

Påståenden som rör problemdelen av formuläret 

(högra sidan med ja- och nej frågor) (se bilaga 1) 

 

1. Jag anser att problemen i listan under följande kategorier är viktiga att ta ställning till under 

pågående behandling (kryssa för ett eller flera svarsalternativ) 

    praktiska problem 

    familjerelaterade problem 

    känslomässiga problem 

    existentiella/religiösa problem 

    fysiska problem 

Om du anser att det finns problem som ej är viktiga at ta ställning till under pågående 

behandling, vilka problem kan det handla om? 

____________________________________________________________________ 
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2. Jag saknade ett eller flera problem i problemlistan 

    instämmer inte alls 

    instämmer i liten grad 

    instämmer i hög grad 

    instämmer helt 

Om du saknade något/några problem i listan, vilket/vilka? 

____________________________________________________________________ 

3. Jag skulle tycka att det var rimligt att fylla i problemlistan 

    vid varje behandlingstillfälle 

    i samband med läkarbesök 

    en gång i månaden 

    varannan månad 

    var tredje månad 

    var 4-6 månad 

    mer sällan än var 6:e månad 

    aldrig 

4. Jag anser att det är lämpligt att fylla i problemlistan 

    före behandling (samma dag) 

    under behandlingen 

    efter behandlingen (samma dag) 

    mellan behandlingstillfällena 

    har ingen betydelse 

    aldrig 

5. Problemlistan berörde problem jag annars inte skulle ha nämnt för sjuksköterskan 

(Det vill säga om inte du fått möjlighet att fylla i problemlistan) 

    instämmer inte alls 

    instämmer i liten grad 

    instämmer i hög grad 

    instämmer helt 

    vet ej 

6. Om du instämmer på föregående fråga: Inom vilken kategori fanns detta/dessa problem 

(Kryssa för ett eller flera svarsalternativ) 

    praktiska problem 

    familjerelaterade problem 

    känslomässiga problem 

    existentiella/religiösa problem 

    fysiska problem 
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7. Jag upplevde att de problem jag kryssat ja på, sedan togs upp i samtal med sjuksköterska 

    instämmer inte alls 

    instämmer i liten grad 

    instämmer i hög grad 

    instämmer helt 

8. Ett eller flera av de problemen jag kryssat ja på har sedan följts upp med någon form av 

åtgärd (exempelvis rådgivande samtal med sjuksköterska, konsultation av annan 

profession(läkare, kurator, dietist, sjukgymnast) 

    instämmer inte alls 

    instämmer i liten grad 

    instämmer i hög grad 

    instämmer helt 

    vet ej 

9. Om någon åtgärd påbörjades: problemet/problemen fanns under kategorin/kategorierna 

    praktiska problem 

    familjerelaterade problem 

    känslomässiga problem 

    existentiella/religiösa problem 

    fysiska problem 
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Påståenden som handlar om Distresstermometern på den vänstra sidan av 

formuläret samt texten på  försättsbladet 

(se bilden som hör till föregående avsnitt för att påminnas om hur Distresstermometern ser ut) 

 

10. Texten på försättsbladet, som handlar om distressbegreppet, var lätt att ta till sig 

    instämmer inte alls 

    instämmer i liten grad 

    instämmer i hög grad 

    instämmer helt 

11. Jag förstår vad begreppet distress innebär 

    instämmer inte alls 

    instämmer i liten grad 

    instämmer i hög grad 

    instämmer helt 

12. Det var lätt att skatta mitt värde mellan 0-10 på Distresstermometern 

    instämmer inte alls 

    instämmer i liten grad 

    instämmer i hög grad 

    instämmer helt 
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13. Jag kan fortsatt tänka mig att ange ett värde på Distresstermometern vid varje behandling 

    instämmer inte alls 

    instämmer i liten grad 

    instämmer i hög grad 

    instämmer helt 

14. Om du skattat ett värde på termometern vid fler än ett tillfälle: Det var lättare att skatta 

min upplevda distress från och med andra gången 

    instämmer inte alls 

    instämmer i liten grad 

    instämmer i hög grad 

    instämmer helt 

15. Jag anser att det kan vara till nytta för mig att jag uppmanas skatta min distress under 

pågående behandling 

    instämmer inte alls 

    instämmer i liten grad 

    instämmer i hög grad 

    instämmer helt 

Om du instämmer med föregående påstående: på vilket sätt kan det vara till nytta för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4. Brev till verksamhetschef 

Till verksamhetschef: 

Ansökan om tillstånd att få genomföra en studie om 

bedömningsinstrumentet Distresstermometer med problemlista. 

Bakgrund 

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 2014 slår fast att fler standardiserade 

mätinstrument bör användas. För bedömning av cancerrehabiliteringsinsatser föreslås det validerade 

bedömningsinstrumentet Distresstermometer med tillhörande problemlista (Thalén-Lindström et al. 

2013). Vid onkologmottagningen (Falun och Mora) används detta sedan hösten 2014 för patienter som 

genomgår cytostatikabehandling. Det finns en del forskning kring implementering av instrumentet, då 

främst med fokus på hur vårdpersonalen uppfattar förfarandet. Forskningen kring hur patienterna 

uppfattar bedömningsinstrumentet och vilken nytta det för med sig är begränsad (Mitchell et al. 2012). 

Syfte 

Studiens övergripande syfte var att undersöka patienters uppfattning om hur det är att fylla i 

bedömningsinstrumentet Distresstermometern och problemlistan i samband med 

cytostatikabehandling. 

Metod 

Data till studien ämnar vi samla in via enkäter till de patienter som fått fylla i distresstermometern och 

problemlistan i samband med cytostatikabehandling på onkologmottagningen på Falu lasarett. 

Studiedeltagarna kommer att tillfrågas om deltagande vid ett mottagningsbesök, alternativt via telefon 

följt av utskick av elektronisk länk i e-post eller brev. Om kliniken samtycker skulle vi vilja använda 

brev med streckkod för porto i de fall patienten önskar få enkäten hemskickad. 

Etiska bedömningar 

Alla får skriftligt samtycka till sitt frivilliga deltagande i enkätstudien. Möjlighet finns att fylla i 

enkäten med papper och penna eller via elektronisk länk, som inte alls kan kopplas till vem som fyllt i 

enkäten. Allt material som samlas in kodas och avidentifieras. Materialet kommer att förvaras 

oåtkomligt för andra än undertecknade under tiden för analysarbetet. Efter avslutat arbete med studien 

kommer materialet arkiveras enligt föreskrifter från Umeå universitet. Allt material som samlas in 

kodas och avidentifieras. Materialet kommer att förvaras oåtkomligt för andra än undertecknade under 

tiden för analysarbetet. Efter avslutat arbete med studien kommer materialet arkiveras enligt 

föreskrifter från Umeå universitet. 

Studien genomförs inom ramen för magisterarbete inom specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot onkologi. 
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Med vänlig hälsning 

Helene Sedelius 

helene.sedelius@ltdalarna.se 

Petra Ejdesjö 

petra.ejdesjo@uppsala.se 

Christina Juthberg (handledare) 

christina.juthberg@umu.se 

 

Härmed ges tillstånd för att genomföra studien: 

Falun den………………… Namnteckning…………………………………………………… 

Referenser: 

Mitchell A.J., Vahabzadeh A., Magruder K. 2011. Screening for distress and depression in 

 cancer settings: 10 lessons from 40 years of primary-care research. Psycho-Oncology 20, 

 572–584. doi:10.1002pon.1943. 

Thalén-Lindström A., Larsson G., Hellbom M., Glimelius B. & Johansson B. 2013. 

 Validation of the Distress Thermometer in a Swedish population of oncology patients; 

 accuracy of changes during six months. European Journal of Oncology Nursing 17, 625-

 631. doi:10.1016/j.ejon.2012.12.005. 

 

 


