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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige är tumörsjukdomar det, som efter sjukdomar i cirkulationsorganen, 

orsakar flest dödsfall. Det är sedan tidigare känt att människor som lever under sämre 

socioekonomiska förhållanden löper större risk att insjukna och avlida till följd av 

cancersjukdom. Likaså visar forskning att det finns skillnader i vårdkvaliteten inom 

cancervården till lägre utbildades nackdel. Men hur ser det ut gällande sjukdomsupptäckt, 

väntetider och behandlingsinsatser? Får alla cancerpatienter en jämlik vård och behandling 

oberoende av socioekonomisk status i Skandinavien? 

 

Syfte: Att sammanställa befintlig litteratur om skillnader i sjukdomsupptäckt, väntetider och 

behandlingsinsatser för cancerpatienter med olika socioekonomisk status inom cancervården i 

Skandinavien.  

 

Metod: Litteraturöversikt med 13 kvantitativa artiklar avseende skandinaviska förhållanden. 

Vid datainsamlingen användes databaserna PubMed och CINAHL. Katie Erikssons 

omvårdnadsteori om lidande användes som vårdvetenskaplig utgångspunkt, och deduktiv 

metod valdes för genomförande av resultatanalysen.   

  

Resultat: Resultaten presenteras under tre huvudkategorier; socioekonomiska skillnader i 

sjukdomsupptäckt, väntetider och behandlingsinsatser, och visar tydliga skillnader. I 

Skandinavien upptäcks cancer bland individer med hög utbildning och/eller hög inkomst 

tidigare än bland individer med lägre socioekonomisk status. Individer med hög 

socioekonomisk status har även avsevärt lägre risk att befinna sig i ett avancerat 

sjukdomsstadie vid tiden för diagnos, och erhåller oftare, och mer avancerade 

behandlingsinsatser.  

 

Slutsats: Den skandinaviska, skattefinansierade cancervården är inte jämlik. Alla patienter får 

inte lika vård och behandling oberoende av socioekonomisk status. Individer med hög 

utbildning och hög inkomst gynnas, cancer upptäcks i tidigare stadie och de erhåller mer 

behandlingsinsatser i jämförelse med individer med lägre socioekonomisk status som får stå 

tillbaka.  

 

Nyckelord: Skillnader i cancer, cancervård, socioekonomi, jämlik vård 



 
 

ABSTRACT  

Background: After diseases of the circulatory organs, cancer causes most deaths in Sweden. 

Previous studies indicate an effect of socioeconomic factors on the risk for being diagnosed 

with, as well as on survival of cancer in general. Furthermore, disparities in the quality of 

cancer care, related to socioeconomic status, has been exposed. But what is the current 

situation regarding disease detection, waiting times and treatment within the Scandinavian 

cancer care? Do all patients receive equal cancer care and treatment, regardless of 

socioeconomic status? 

 

Aim: To compile existing literature on disparities in disease detection, waiting times and 

treatment for patients with different socioeconomic status within the Scandinavian cancer 

care. 

 

Method: A literature review, including 13 articles of quantitative methodology, reflecting 

Scandinavian conditions. PubMed and CINAHL were used for data collection. The review is 

based on the nursing theory by Katie Eriksson. Deductive method was used for the 

implementation of the results analysis. 

 

Results: The results are presented within three main categories; socioeconomic disparities in 

disease detection, waiting times and treatment. Cancer is detected earlier among patients with 

higher education and/or income. These patients also have considerably lower risk of being in 

an advanced stage of disease at the time of diagnosis. Patients with high socioeconomic status 

also receive more, and more advanced treatment, compared with patients with lower 

socioeconomic status.  

 

Conclusion: The Scandinavian tax-funded cancer care is not equal. Not all patients receive 

equal care and treatment regardless of socioeconomic status. Cancer is detected at an earlier 

stage among patients with high education or high income, and they receive more treatment, in 

comparison to individuals with lower socioeconomic status, who are being disadvantaged. 

 

Keywords: Disparities in cancer, cancer care, socioeconomic, equality in care 
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BAKGRUND 
I Sverige är tumörsjukdomar det, som efter sjukdomar i cirkulationsorganen, orsakar flest 

dödsfall (Socialstyrelsen, 2017). Antalet cancerfall i Sverige har nästan tredubblats de senaste 

50 åren, framförallt till följd av att allt fler blir allt äldre (Nilbert, 2013).  

 

Det är sedan tidigare känt att människor som lever under sämre socioekonomiska 

förhållanden löper större risk att insjukna och avlida till följd av cancersjukdom 

(Socialstyrelsen, 2011). Det finns flera möjliga orsaker till detta, till exempel livsstilsfaktorer. 

Men det kan även handla om hur väl information och prevention anpassas till olika gruppers 

behov. Socialstyrelsen (2011) menar att vissa patientgrupper har större kunskaper om sina 

rättigheter, lättare att tillgodogöra sig information och lättare att föra sin talan, och därmed får 

tillgång till bättre vård. Socioekonomisk status är ett samlingsbegrepp för individens 

utbildningsnivå, ekonomiska situation och yrkesstatus (Encyklomedica, 2012). Detta arbete 

behandlar endast utbildnings- och inkomstnivå.  

 

Socialstyrelsen publicerade 2011 rapporten Cancer i Sverige - Insjuknande och överlevnad 

utifrån regional och socioekonomisk indelning, där incidens (insjuknande) och överlevnad för 

12 vanliga tumörformer studerades med avseende att kartlägga socioekonomiska och 

regionala skillnader. Analysen visade på skillnader i incidens mellan olika socioekonomiska 

grupper för lungcancer, malignt melanom, bröstcancer och prostatacancer. Dessa kan enligt 

Socialstyrelsen (2011) förklaras av skillnader i rökning och solexponering, deltagande i 

mammografiscreening och PSA-provtagning. En nyligen publicerad studie av Willems och 

Bracke (2018) bekräftar detta genom att visa att individer med högre utbildningsnivå har 

högre sannolikhet att delta i screening för cervikal-, bröst- och kolorektal cancer än individer 

med lägre utbildningsnivå. Socialstyrelsen (2011) bedömer att samtliga nämnda faktorer kan 

förebyggas och åtgärdas.  

 

Socialstyrelsens analys (2011) även en tydlig gradient med bättre överlevnad för all cancer i 

den högsta socioekonomiska gruppen. Den lägsta socioekonomiska gruppen har överlag klart 

sämre överlevnad. Skillnaderna är störst under den första tiden efter diagnos. Socialstyrelsen 

uppskattar antalet potentiellt åtgärdbara, förtida dödsfall till omkring 3000 efter fem års 
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uppföljning. Dessa fynd och uppskattningar bekräftas och stärks av en nyligen publicerad 

rapport framtagen på uppdrag av Cancerfonden (EY, 2018). 

 

Lidandet som teoretisk referensram 

Föreliggande arbete utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv med avstamp i Katie 

Erikssons omvårdnadsteori om lidande som grund för och motivation till all vård (Eriksson, 

2015). Eriksson menar att lidandet innebär en förnimmelse av ett döende genom upplevelsen 

av att en enhet och helhet hotas. Lidandet kan även ses som en kamp med möjlighet till såväl 

försoning och liv, som hot om förstelning och resignation. Lidandet, som enligt Eriksson är 

något ont i sig, beskrivs av henne ändå som förenligt med hälsa. Och hälsa, kan liksom 

lidande, enligt Eriksson ses som en rörelse mellan olika nivåer varigenom människan strävar 

efter att uppleva sig hel till kropp, själ och ande. Eriksson talar om tre olika typer av lidande; 

Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet kan beskrivas som det 

lidande patienten får erfara som en följd av sjukdom och sjukdomssituation, till exempel 

smärta. Vårdlidande, avser enligt Eriksson, det lidande som orsakas i vård- och 

behandlingssituationer, till exempel olika former av kränkning. Eriksson beskriver vidare att 

ett livslidande inbegriper det lidande som är kopplat till människans sätt att forma sitt liv och 

sitt förhållningssätt till sin livssituation. Lidandet är kopplat till en person, en individ, och 

beroende på vad individen drabbats av eller var i livscykeln hen befinner sig, ser lidandet 

olika ut.  

 

Vårdvetenskapens ethos och jämlik cancervård 

Erikssons omvårdnadsteori vilar på vårdvetenskapens ethos (Wiklund, 2012). Genom vårt 

ethos, vår etiska kod, kan vi tolka och förstå andra. I vårdvetenskapliga 

forskningssammanhang fordrar detta ett beaktande av de studerade gruppernas lika värde och 

värdighet. Med utgångspunkt i tanken om alla människors lika värde, kan den 

vårdvetenskapliga teorin kopplas till målet i svensk hälso- och sjukvårdspolitik om jämlik 

hälso- och sjukvård för hela befolkningen. Målet regleras genom Hälso- och sjukvårdslagens 

(SFS: 1982:763) andra paragraf och innebär att alla medborgare, oavsett bakgrund, 

utbildningsnivå, genus och bostadsort, ska ha möjlighet att ha en god hälsa och få likvärdig 

vård vid behov. Enligt delbetänkandet av utredningen Styrning för en mer jämlik vård (SOU 

2018:55) är vård på lika villkor (jämlik vård) ett brett begrepp som omfattar en kedja av 
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förhållanden och handlar om behov, efterfrågan, utbud, vårdutnyttjande, insatser, resultat och 

effekter.  

 

Cancervården styrs bland annat av nationella vårdprogram som bygger på bästa medicinska 

kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och 

uppföljning av patienter. Allt i syfte att bidra till en jämlik och god vård till alla patienter, 

oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2019). År 2013 genomfördes en nationell utvärdering (Socialstyrelsen, 2013) av vården för 

bröst-, prostata-, kolon- och kolorektal cancer med fokus på att belysa vårdkvaliteten utifrån 

socioekonomiska faktorer. Resultatet visade att det finns skillnader i vårdkvaliteten mellan 

grupper med olika utbildningsnivå, ofta till de lägre utbildades nackdel.  

 

Sjuksköterskans roll i arbetet för att uppnå jämlik vård 

Ett av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att lindra lidande (International 

Council of Nurses, ICN, 2012), och inom cancervården har hen en central roll. Alla som 

drabbas av cancer har enligt den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) rätt till en 

kontaktsjuksköterska som har det övergripande ansvaret för patienten och närstående genom 

hela vårdkedjan. Hens uppgift är att följa och stötta den cancerdrabbade individen genom 

utredning, behandling och rehabilitering. Då det framförallt är i mötet mellan patienten och 

vårdpersonalen som ojämlikheter uppstår (Vårdanalys, 2014) har sjuksköterskan en viktig roll 

i arbetet för att uppnå jämlik vård. Genom att bedriva hälsofrämjande omvårdnad, där 

patienten får möjlighet att fatta välgrundade beslut genom dialog, delaktighet, individuell 

planering, anpassad information och kunskap, kan sjuksköterskan hjälpa individen att ta 

makten över sitt eget liv (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).   

 

Med utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadsteori är hypotesen att såväl sjukdomslidande, 

som vårdlidande och livslidande, är faktorer som kan påverkas negativt av inskränkningar i 

till exempel tillgänglighet till vård och behandlingsinsatser. Och om inskränkningarna kan 

kopplas till individens socioekonomiska status, kan vården inte anses vara jämlik.  
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Etiska principer inom svensk hälso- och sjukvård 

De etiska principer som styr prioriteringar inom hälso- och sjukvården benämns 

prioriteringsplattformen. Enligt beslut i Sveriges riksdag 1997 (Proposition 1996/97:60) ska 

prioriteringar inom sjukvården, i den kliniska verksamheten, såväl som i politiska beslut om 

resursfördelning, baseras på en etisk plattform som består av tre grundläggande etiska 

principer. Enligt människovärdesprincipen har alla människor lika värde och samma 

rättigheter oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Behovs- och 

solidaritetsprincipen säger att resurserna bör satsas på de områden (individer eller 

verksamheter) där behoven är störst. Och enligt kostnadseffektivitetsprincipen bör man 

eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekter, mätt i hälso- och livskvalitet, vid 

val av åtgärder eller verksamheter (SOU 2001:8). Principerna är rangordnade så att 

människovärdesprincipen går före behovs- och solidaritetsprincipen som i sin tur går före 

kostnadseffektivitetsprincipen. Att låta behoven stå tillbaka på grund av exempelvis ålder, 

livsstil eller ekonomiska förhållanden är oförenligt med de etiska principerna.   

 

Problemformulering 

Att det förekommer skillnader i incidens och dödlighet i cancer mellan grupper med olika 

socioekonomisk bakgrund är sedan tidigare känt. Likaså finns det litteratur som framhåller 

skillnader i vårdkvaliteten inom cancervården till de lägre utbildades nackdel. Men hur ser det 

ut gällande sjukdomsupptäckt, väntetider och behandlingsinsatser inom cancervården? Får 

alla patienter en jämlik vård och behandling oberoende av socioekonomisk status?  

 

Syfte 

Syftet är att sammanställa befintlig litteratur om skillnader i sjukdomsupptäckt, väntetider och 

behandlingsinsatser för cancerpatienter med olika socioekonomisk status inom cancervården i 

Skandinavien.   
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METOD 

Design 

För att beskriva det rådande kunskapsläget inom valt område har litteraturöversikt valts som 

metod. En typ av litteraturstudie som Forsberg och Wengström (2016) menar är 

utgångspunkten för forskningsprocessen i all forskning.  

 

Sökstrategi 

Databaser 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL (Cumulative Index of 

Nursing and Allied Health). PubMed valdes då den är den största medicinska databasen och 

innehåller referenser till tidskriftsartiklar inom bland annat omvårdnad och medicin. CINAHL 

innehåller färre referenser, främst inom omvårdnad, arbetsterapi och fysioterapi. De artiklar vi 

fann i CINAHL hittades även i PubMed. 

 

Sökord 

Sökningen utfördes genom användning av fastställda, centrala nyckelord med utgångspunkt i 

litteraturöversiktens syfte såsom; disparities in cancer care, cancer treatment, cancer 

therapy, socioeconomic inequalities, socioeconomic differences, socioeconomic status och 

socioeconomic factors.  För att få mer relevanta träffar användes MeSH termer när så var 

tillämpbart. Se Tabell 1 för utfall.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Följande inklusionskriterier för valda artiklar fastställdes: Originalartiklar med kvantitativa 

studier, skrivna på engelska eller svenska. Studierna skulle avse alla former av cancer hos 

vuxna individer (över 18 år), vara relevanta för svensk och/eller skandinavisk cancervård, 

samt svara mot syftet med litteraturöversikten. Vidare skulle studierna vara godkända av en 

etisk kommitté, alternativt skulle artikelförfattarna ha fört ett etiskt resonemang. Datan skulle 

vara från 2009 eller senare. Artiklar, som efter kvalitetsgranskning bedömdes ha låg kvalitet 

exkluderades.  
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

För att genomföra en tillförlitlig litteraturöversikt antogs en systematisk ansats. Ansatsen 

inbegriper ett kritiskt förhållningssätt genom hela processen för att minimera risken för 

selektiva urval där endast studier som stödjer den egna utgångspunkten väljs ut (Forsberg & 

Wengström, 2016). Kvalitetsgranskning av samtliga utvalda artiklar ingår.  Detta är enligt 

Forsberg & Wengström (2016) avgörande för att minimera risken för att dra felaktiga 

slutsatser.  

 

Kvalitetsgranskningen genomfördes genom användning av en mall av Forsberg & Wengström 

(2016), Checklista för kvantitativa artiklar - kvasi-experimentella studier. Syftet med 

granskningen är att värdera om de utvalda artiklarnas syfte och frågeställningar anses vara 

relevanta, att kritiskt granska val av design, urval och bortfall i de studier som artiklarna 

beskriver, samt att utröna huruvida artiklarna kan anses vara etiskt försvarbara. Även 

granskning av artiklarnas datainsamling och analys ingår, likaså att bedöma huruvida 

artikelförfattarna fört ett kritiskt resonemang kring sina egna roller i arbetet.  

 

En tregradig skala, hög, medel eller låg kvalitet, användes för att göra en helhetsbedömning 

av respektive artikel. Totalt besvarades 23 frågor med hjälp av checklistan. Artiklarna erhöll 

ett poäng för varje fråga som besvarades med ja, likaså om svaret bedömdes vara relevant och 

välmotiverat med utgångspunkt i studiens syfte.  I motsats erhöll artikeln inga poäng när en 

fråga besvarades med nej. Artiklarna erhöll inte heller några poäng i de fall en godtagbar 

motivering inte kunde anges som svar, likaså om inget svar kunde anges alls, eller om 

information saknades. Högsta möjliga poäng var 23. Artiklar som erhöll 20 poäng eller högre, 

bedömdes vara av hög kvalitet. Artiklar som erhöll 17 poäng eller högre, bedömdes vara av 

medelhög kvalitet. Artiklar som erhöll 16 poäng eller lägre, bedömdes vara av låg kvalitet.  

 

Granskningen av de totalt 19 utvalda artiklarna resulterade i att 13 artiklar bedömdes vara av 

hög kvalitet, och inkluderades därmed. Inga artiklar bedömdes vara av medel eller låg kvalitet 

men 6 artiklar bedömdes antingen inte svara mot syftet i tillräckligt hög grad, eller baserades 

på data som var äldre än från 2009, och exkluderades därmed. De 13 inkluderade artiklarna 

med resultatet av kvalitetsanalysen presenteras översiktligt i bilaga 1. 
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Tabell 1: Litteratursökning och utfall efter kvalitetsgranskning  

Datum Databas Sökord Begräns 
ningar 

Träffar  Lästa 
titlar & 
abstract 

Valda 
efter 
granskning 

Författare 

240119 PubMed Socioeconomic 
inequalities in  
cancer treatment 
Scandinavia 

10 years 
Best 
Match 

171 26 6 Tomic et al. 
(2018) 
Linder et al. 
(2018) 
Nilssen et al. 
(2016) 
Åsli et al. 
(2018) 
Bodilsen et 
al. (2015) 
Bergqvist et 
al (2018) 

240119 CINAHL Socioeconomic 
inequalities in  
cancer treatment 
Scandinavia 

10 years 
 
 

263 3 0  

280119 PubMed Disparities in  
cancer treatment 
socioeconom* Europe 

10 years 
Best 
Match 

132 25 1 Ibfelt et al. 
(2015) 

280119 CINAHL Disparities in  
cancer treatments 
socioeconomic status 

10 years 160 16 0   

290119 PubMed Inequalities  
cancer treatment 
socioeconomic status 
Scandinavia 

10 years 
Best 
Match 

100 18 3  Larfors et al. 
(2017) 
Østgård et al. 
(2017) 
Sharp et al 
(2018) 

290119 CINAHL Inequalities cancer 
treatment 
socioeconomic status 

10 years 45 7 1 Dalton et al. 
(2015)  

290119 PubMed Socioeconomic 
differences in cancer 
treatment Scandinavia 

10 years 
Best 
Match 

58 15 0  

300129 PubMed Socioeconomic 
disparities in cancer 
treatment Scandinavia 

10 years 
Best 
Match 

22 6 2 Holten 
Seidelin et al. 
(2016) 
Moustsen et 
al. (2015) 

300119 PubMed Inequalit* cancer 
treatment 
socioeconom* 
Scandinavia 

10 years 
Best 
Match 

24 12 0  
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Resultatanalys 

De 13 artiklar som valdes ut lästes och granskades med utgångspunkt i litteraturöversiktens 

syfte. Ansatsen var deduktiv. Genom analys av de ingående studiernas resultat identifierades 

variabler som sorterades in under de tre kategorier som beskrivs i syftet, nämligen 

socioekonomiska skillnader i sjukdomsupptäckt, väntetider och behandlingsinsatser inom 

cancervården. Därefter syntetiserades resultaten under respektive kategori. 

 

RESULTAT 
Av de 13 inkluderade artiklarna, var 5 studier utförda i Sverige, 2 i Norge och 6 i Danmark. 

Av de kvantitativa studierna var 9 kohortstudier och 4 populationsbaserade registerstudier, 

samtliga utförda med statistiska analyser. Alla studier bedömdes vara av hög kvalitet, dock 

saknades resonemang kring eventuellt exkluderade individer och/eller bortfall i 3 av dessa, 

vilket anses vara en svaghet. Se bilaga 1 för översiktlig beskrivning och kvalitetsbedömning 

av respektive artikel.  Studiernas resultat presenteras under de tre huvudkategorier som 

beskrivs i syftet, nämligen socioekonomiska skillnader i sjukdomsupptäckt, väntetider och 

behandlingsinsatser.  

 

Socioekonomiska skillnader i sjukdomsupptäckt 

Skillnader i sjukdomsstadie vid diagnos beroende av utbildningsnivå 

I syfte att skapa förståelse för var i cancerkedjan eventuella skillnader uppträder, genomförde 

Ibfelt och medarbetare (2015) en studie avseende samband mellan socioekonomiska faktorer 

och cancerstadie vid tid för diagnos av ovarialcancer. En studie med motsvarande syfte, som 

undersökte huruvida olikheter i cancerstadie vid diagnos och komorbiditet bidrar till skillnad i 

överlevnad i endometriecancer beroende av utbildningsnivå, publicerades ett år senare av 

Seidelin och medarbetare (2016). Studieresultaten visade statistiskt signifikant samband 

mellan utbildningsnivå och tid för sjukdomsupptäckt samt cancerstadie. Lågutbildade kvinnor 

med ovarialcancer respektive endometriecancer diagnostiserades i högre utsträckning vid 

avancerat cancerstadie (Ibfelt et al., 2015 & Seidelin et al., 2016). De lågutbildade kvinnorna i 

Seidelin och medarbetares studie (2016) hade nära tjugo procent (OR 1,19) ökad risk för att 

befinna sig i ett avancerat stadie av endometriecancer vid tiden för diagnos, i jämförelse med 

de med högre utbildning.   
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Skillnader i sjukdomsstadie vid diagnos beroende av inkomstnivå 

Två studier (Tomic et al., 2018 & Ibfelt et al., 2015) presenterar olika resultat vad gäller 

samband mellan skillnader i sjukdomsupptäckt och inkomstnivå. Den svenska, rikstäckande 

kohortstudien utförd av Tomic och medarbetare (2018) fann ett ökat samband (OR 1,60) 

mellan hög inkomst och sannolikheten att upptäcka prostatacancer vid en hälsokontroll. 

Inkomstnivå och cancerstadie vid diagnos av ovarialcancer visade inte något samband (Ibfelt 

et al., 2015).  

 

Skillnader i vårdutnyttjande året före erhållen cancerdiagnos 

Utöver studierna som visade socioekonomiska skillnader i sjukdomsstadie vid tiden för 

diagnos (Ibfelt et al., 2015 & Seidelin et al., 2016), visade en svensk studie av Bergqvist, 

Henriksson, Iderberg och Mesterton (2018) att patienter med högre inkomst liksom patienter 

med högre utbildningsnivå hade såväl färre sjukhusinläggningar som färre sjukhusbesök året 

före erhållen diagnos med höggradigt malignt gliom. Dessa samband gällande 

resursutnyttjande var dock inte signifikanta på multivariabel-nivå.  

 

Socioekonomiska skillnader i väntetider  

Skillnader i väntetider till kurativ behandling 

Tomic och medarbetares (2018) studie synliggjorde även att män med hög socioekonomisk 

status, i synnerhet hög inkomst, hade signifikant kortare väntetider till behandling med kurativ 

avsikt. Sannolikheten för dessa män att vänta mer än tre månader på prostatektomi var 

närmare 25 procent lägre (OR 0.77) än för män med låg inkomst. Liknande, men svagare 

samband kunde ses avseende utbildningsnivå.  

 

Socioekonomiska skillnader i behandlingsinsatser  

Merparten av de inkluderade artiklarna innehöll studier som avsåg behandlingsinsatser för 

cancer och omfattade såväl medicinska och kirurgiska, som rehabiliterings-, stödjande och 

palliativa insatser.  
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Skillnader i erhållande av medicinska behandlingsinsatser 

Flera studieresultat påvisar socioekonomiska skillnader avseende erhållande av medicinsk 

cancerbehandling (Dalton et al., 2018; Østgård et al., 2017; Linder et al., 2018; Larfors et al., 

2016 & Tomic et al., 2018). Skillnaderna observeras för såväl erhållen standardbehandling 

(Dalton et al., 2018) och övrig kurativ behandling (Linder et al., 2018), som 

stamcellstransplantation (Østgård et al., 2017) och behandling med tyrosinkinashämmare 

(TKI-behandling) (Larfors et al., 2016).  

 

I Dalton och medarbetares (2018) riksomfattande kohortstudie visade resultaten att 

sannolikheten att erhålla standardbehandling var 24 procent lägre (OR, 0.76) bland patienter 

med låggradig cancer och låg utbildning, i jämförelse med de med högre utbildning. 

Skillnaden var statistiskt signifikant. Kvinnliga patienter med höggradig cancer, samt 

patienter med medelhög eller låg utbildning, hade statistiskt signifikant lägre sannolikhet, 29 

procent (OR 0.71) respektive 24 procent (OR 0.76), än patienter med högre utbildning att 

erhålla standardbehandling (Dalton et al., 2018). Liknande resultat synliggörs av Østgård och 

medarbetare (2017) där stamcellstransplantation bland patienter med akut myeloisk leukemi 

var mer vanlig bland högutbildade i jämförelse med lågutbildade. Likaså av Linder och 

medarbetare (2018), som när de undersökte eventuella samband mellan utbildningsnivå och 

fördelning av behandling efter diagnos med esofagal- och gastroesofagal junctional 

(övergången till magsäcken) cancer, fann att patienter med medelhög utbildning, (OR 1.35), 

och hög utbildning, (OR 1.58) hade större sannolikhet att erhålla kurativ behandling. Även 

resultaten från Larfors och medarbetares studie (2016) pekar i samma riktning. Av 980 

patienter med kronisk myeloisk leukemi, erhöll 93 procent TKI-behandling och de 7 procent 

som inte gjorde det, hade kortare utbildning och lägre inkomst. Sambandet mellan inkomst, 

utbildning och TKI-behandling berodde delvis på en samvariation med ålder, men var nära 

gränsen för signifikant till fördel för de högutbildade och de med hög inkomst. I en annan 

studie (Tomic et al., 2018) erhöll högutbildade män med prostatacancer 28 procent mer ofta 

(OR 1.28) aktiv övervakning, vilket är den rekommenderade behandlingen för diagnosen, i 

jämförelse med männen med lägst inkomst. 

 

Resultaten från tre studier (Larfors et al., 2016; Østgård et al., 2017 & Tomic et al., 2018) 

synliggör skillnader i erhållande av medicinska behandlingsinsatser beroende av inkomstnivå. 

Larfors och medarbetare (2016) fann statistiskt signifikanta samband mellan både lägre 

hushållsinkomst (p=.005) och personlig inkomst (p=.004) och sannolikheten att erhålla andra 
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generationens TKI-behandling för patienter med kronisk myeloisk leukemi. Patienter med 

högre inkomst var även mer benägna att erhålla intensiv behandling. Inkomstnivå visade även 

samband med ökat deltagande i kliniska studier (Østgård et al., 2017). Resultaten ligger i linje 

med de som presenteras i Tomic och medarbetares artikel (2018) och som visade att män med 

högre inkomst hade 77 procent högre sannolikhet (OR 1.77) att erhålla kurativ behandling för 

medel- och högrisk prostatacancer. Det var även 48 procent mer troligt (OR 1.48) att dessa 

män erhöll kurativ behandling för väldigt högrisk prostatacancer, och de hade 20 procent 

lägre risk (OR 0.80) för ofullständig resektion efter prostatektomi.  

 

Skillnader i erhållande av kirurgisk behandling 

Bodilsen och medarbetare (2015) och Nilssen och medarbetare (2016) undersökte båda 

samband mellan socioekonomiska variabler och kirurgisk behandling vid bröstcancer 

respektive lungcancer och resultaten ligger i linje med varandra. Bodilsen och medarbetare 

(2015) fann ett samband mellan låg inkomst och reducerad sannolikhet att erhålla 

rekonstruktiv bröstkirurgi. Sambandet var ej statistiskt signifikant men en trend mot 

signifikans observerades (p=0.079). Studieresultaten (Bodilsen et al., 2015) visade även att 

kvinnor med låg inkomstnivå hade lägre sannolikhet att ha blivit informerade om möjligheten 

till bröstrekonstruktion. I Nilssen och medarbetares studie (2016) framkom att patienter med 

hög utbildning eller hushållsinkomst oftare erhöll kirurgisk behandling än de med låg 

utbildning eller låg hushållsinkomst (OR 1.28 respektive OR 1.66).  

 

Skillnader i erhållande av strålbehandling 

En större andel av patienterna med lungcancer i Nilssen och medarbetares studie (2016) med 

hög utbildning och/eller hushållsinkomst, behandlades med strålbehandling i jämförelse med 

patienter med lägre utbildning och/eller hushållsinkomst. Hög hushållsinkomst visade 

samband med ökad sannolikhet för att erhålla radikal strålbehandling (OR 1.35).  

 

Skillnader i erhållande av stödjande vård och kontaktsjuksköterska 

Sharp och medarbetare (2018) studerade patientrapporterad tillgång till stödjande vård bland 

patienter som diagnostiserats med cancer mellan 2014-2016 i region Stockholm- Gotland. 

Syftet var att beskriva hur socioekonomiska- och demografiska faktorer påverkar tillgången 

till stödjande vård, såsom kontaktsjuksköterska, individuell vårdplan och information om 
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stödgrupper. Vidare syftade Sharp och medarbetares (2018) registerbaserade tvärsnittsstudie 

till att utvärdera en nyligen introducerad roll, koordinerande kontaktsjuksköterska, inom 

cancervården i Sverige. Tillgången till stödjande vård i olika former, såväl under som efter 

behandling, skiljde sig mellan olika socioekonomiska grupper. Patienter med lägre utbildning 

rapporterade i högre grad tillgång till kontaktsjuksköterska och individuell vårdplan än 

patienter med hög utbildning (p=.0377). Dessa resultat står i kontrast till tidigare funna 

samband mellan utbildningsnivå och behandlingsinsatser (Østgård et al., 2017; Nilssen et al., 

2016; Linder et al., 2018; Dalton et al., 2018; Mousten et al., 2015 & Larfors et al., 2016). 

Studien visade inga signifikanta skillnader i rapporterad erhållen/icke erhållen information om 

stödgrupper, avseende patienternas utbildningsnivå.  

 

Skillnader i remittering till rehabilitering 

Socioekonomisk position och dess betydelse för erhållande av remiss till rehabilitering, 

studerades av Mousten och medarbetare (2015) som fann ett statistiskt signifikant samband 

mellan högre utbildning och remittering till rehabilitering. Individer med dessa karaktäristika 

blev remitterade till rehabilitering i högre grad än de med lägre utbildning.  

 

Skillnader i erhållande av palliativa behandlingsinsatser 

Två inkluderade studier avsåg palliativ vård och huruvida socioekonomiska faktorer påverkar 

sannolikheten att erhålla den (Sharp et al., 2018; Åsli et al., 2018). Sharp och medarbetares 

svenska registerbaserade studie (2018) inkluderade ett studiespecifikt frågeformulär där 

endast 20 % av patienterna rapporterade att de remitterats till palliativ vård någon gång under 

cancerperioden. Inga statistiskt signifikanta samband identifierades mellan utbildningsnivå 

och remiss till palliativ vård.  

 

I syfte att beskriva användningen av palliativ radioterapi, PRT i Norge, samt identifiera och 

kvantifiera betydande faktorer associerade med användningen, utfördes en populationsbaserad 

registerstudie med 25287 patienter (Åsli et al., 2018).  Studieresultaten visade att patienter 

med låg utbildning hade signifikant lägre sannolikhet att erhålla PRT (p=0.006), än de med 

medelhög utbildning, men inte i jämförelse med högutbildade. Vidare visade resultaten att 

patienter med låg hushållsinkomst hade signifikant lägre sannolikhet att erhålla PRT (p<.001), 

i jämförelse med de med hög inkomst. Dessa resultat ligger i linje med de som Nilssen och 

medarbetare (2016) funnit och som visar att patienter med lungcancer och hög 
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hushållsinkomst mer benägna att erhålla palliativ strålbehandling än patienter med låg 

inkomst, (OR=1.42).  

 

DISKUSSION 
Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa befintlig litteratur om socioekonomiska 

skillnader i sjukdomsupptäckt, väntetider och behandlingsinsatser för patienter inom den 

skandinaviska cancervården. Resultatet visar att socioekonomiska skillnader inom samtliga 

tre områden föreligger, och skillnaderna är ofta påtagliga. Lågutbildade kvinnor med 

ovarialcancer respektive endometriecancer diagnostiseras i högre utsträckning vid avancerat 

cancerstadie i jämförelse med kvinnor med hög utbildning. Män med hög inkomst har högre 

sannolikhet att få prostatacancer upptäckt vid en hälsokontroll än män med låg inkomst. 

Likaså har män med prostatacancer och hög socioekonomisk status, i synnerhet hög inkomst, 

signifikant kortare väntetider till behandling med kurativ avsikt, i jämförelse med män med 

låg inkomst. 

 

Patienter med hög socioekonomisk status erhåller såväl tidig som avancerad medicinsk-, 

kirurgisk- och/eller strålbehandling i högre grad än patienter med låg socioekonomisk status. I 

kontrast till dessa resultat, har lågutbildade individer i högre grad tillgång till stödjande vård 

såsom kontaktsjuksköterska och individuell vårdplan under sin cancerbehandling.  

 

Resultatdiskussion 

Utbildnings- och inkomstnivå har betydelse för när och i vilket stadie cancer upptäcks 

Att få cancer upptäckt i ett så tidigt stadie som möjligt har stor betydelse för 

sjukdomsprognosen, såväl som chansen att överleva (Socialstyrelsen, 2018). Skillnader i 

sjukdomsupptäckt och väntetider existerar i alla hälso- och sjukvårdssystem och kan vara 

motiverade utifrån att olika individer kan ha olika behov (Cancerfonden, 2019). Om 

skillnaderna, som synliggörs i resultaten av flera studier (Ibfelt et al., 2015; Seidelin et al., 

2016; Tomic et al., 2018 & Larfors et al., 2016), däremot beror av individens 

socioekonomiska status, är skillnaderna omotiverade.  
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I Skandinavien, länder med skattefinansierad hälso- och sjukvård och med målsättning att 

tillhandahålla fri och jämlik vård till alla medborgare, oavsett kön, socioekonomisk status 

eller bakgrund, är det anmärkningsvärt att flera studieresultat (Ibfelt et al., 2015; Seidelin et 

al., 2016; Tomic et al., 2018 & Larfors et al., 2016) visar tydliga samband mellan såväl 

utbildningsnivå som inkomst och tid för sjukdomsupptäckt och cancerstadie. Individer med 

högre utbildning eller högre inkomst tenderar att i högre grad få cancer upptäckt vid en vanlig 

hälsokontroll (Tomic et al., 2018). Dessa individer har även avsevärt lägre risk att befinna sig 

i ett avancerat sjukdomsstadie vid tiden för diagnos, i jämförelse med individer med lägre 

utbildning och/eller lägre inkomst (Ibfelt et al., 2015; Seidelin et al., 2016; & Larfors et al., 

2016). Såväl Socialstyrelsen (2011) som EY, i samarbete Cancerfonden (2018) visar att den 

lägsta socioekonomiska gruppen har klart sämre överlevnad överlag i all cancer och att 

skillnaderna är som störst under den första tiden efter diagnos. Därför bedöms skillnaderna i 

sjukdomsstadie vid diagnos vara särskilt viktiga att lyfta fram. Inte minst eftersom de strider 

mot människovärdesprincipen, som är överordnad andra principer i den etiska 

prioriteringsplattformen, och som innebär att ingen individ skall behöva stå tillbaka på grund 

av till exempel socioekonomiska förhållanden (Proposition 1996/97:60).  

 

Med utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadsteori menar vi att såväl sjukdomslidande, 

som vårdlidande och livslidande kan påverkas negativt av inskränkningar i sjukdomsupptäckt. 

En försenad sjukdomsupptäckt kan äventyra individens chans till sjukdomsremisson och 

överlevnad (Seidelin et al., 2016), och riskerar skapa ett större och djupare sjukdomslidande. 

Vårdlidandet, i det fall cancern upptäckts först i ett avancerat stadie, kan till exempel påverkas 

genom att individens möjlighet till att vårdas i hemmet inskränks.  Individen kan istället bli 

beroende av att vara inlagd på sjukhus under behandlingstiden. Vidare menar vi att 

livslidandet, som enligt Eriksson (2015) är kopplat till människans förhållningssätt till sin 

livssituation, är det lidande som riskerar påverkas mest av inskränkningarna. En individ, vars 

chans att överleva bedöms vara lägre till följd av att sjukdomen upptäckts i avancerat stadie, 

kan tänkas ha svårt att finna ett förhållningssätt som inbegriper den kraft och styrka som 

behövs för att ta sig igenom cancerbehandlingen.   
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Kortare väntetider för individer med hög socioekonomisk status  

Tomic och medarbetare (2018) framhåller att tidig tillgång till, och tillhandahållande av, 

högkvalitativ cancervård är en viktig determinant för utfallet vid prostatacancer. I den studien 

synliggörs att män med hög socioekonomisk status, i synnerhet hög inkomst, har signifikant 

kortare väntetider till behandling med kurativ avsikt. Sannolikheten för dessa män att vänta 

mer än tre månader på prostatektomi var närmare 25 procent lägre (OR 0.77) än för män med 

låg inkomst. Att en individ, mot bakgrund av sin socioekonomiska status får vänta längre tid 

på behandling, antas påverka individens självkänsla och kan upplevas som en kränkning. 

Något som enligt Eriksson (2015) kan öka individens grad av vårdlidande. Utöver resultaten 

av Tomic och medarbetare (2018) fann vi inga resultat för väntetider kopplade till 

socioekonomi. Detta trots att en studie (Bergqvist et al., 2018), i sitt syfte specificerade att 

väntetider avsågs undersökas. Kunskapsläget avseende väntetider bedöms därmed vara 

bristande.  

 

De socioekonomiska skillnader som synliggjorts i studierna (Ibfelt et al., 2015; Seidelin et al., 

2016; Tomic et al., 2018 & Larfors et al., 2016), understryker vikten av följsamhet till de 

nationella vårdprogrammen för att nå jämlik vård för alla patienter som diagnostiseras med 

cancer. Att hög utbildningsnivå kan inbegripa en högre grad av kognitiv funktion och 

hälsomedvetenhet, samt bättre förmåga att navigera i hälso- och sjukvårdssystemet är känt 

(Cancerfonden, 2019). Det kan betyda att högutbildade individer är mer medvetna om 

sjukdomssymtom och reagerar därefter. Men det är inte en rimlig förklaring till de 

socioekonomiska skillnaderna överlag. Troligtvis ligger en del av förklaringen i 

vårdpersonalens ofta omedvetna särbehandling av svagare grupper (Cancerfonden, 2019). För 

att minska risken för särbehandling, spelar kontaktsjuksköterskan en viktig roll då hen, genom 

att arbeta personcentrerat utgår från individens förutsättningar och möjliggör för individen att 

fatta välgrundade beslut (SOU 2009:11). Även den grundutbildade sjuksköterskan utgör en 

viktig funktion för de cancerdrabbade individerna och i mötet med dessa patienter bör hen 

vara medveten om risken för särbehandling. Detta gäller såväl inom primärvården som inom 

specialistsjukvården.  
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Anmärkningsvärda skillnader i erhållen cancerbehandling 

Även när det kommer till behandlingsinsatser är det anmärkningsvärt många studieresultat 

som visar tydliga samband mellan såväl utbildningsnivå som inkomst och erhållen behandling 

(Dalton et al., 2018; Østgård et al., 2017; Linder et al., 2018; Larfors et al., 2016; Tomic et al., 

2018; Nilssen et al., 2016 & Mousten et al., 2015). Hur kan dessa skillnader i fördelning av 

resurser existera i ett samhälle som enligt lag ska tillhandahålla jämlik vård?  Enligt Katie 

Eriksson är den ursprungliga idén med ett samhälle att skydda den enskilda individen. 

Samhället utgör en mer eller mindre organiserad gemenskap av individer som grundar sig på 

dess inbördes gemenskap. Samhället hade ursprungligen en konkret funktion som vårdare 

genom att helheten gav skydd för delen, den enskilde individen (Eriksson, 2002). Även 

International Council of Nurses (ICN) betonar vikten av samhällets ansvar gentemot den 

enskilde individen där sjuksköterskan verkar för jämlikhet och social rättvisa när det gäller 

fördelning av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård- och omsorgstjänster 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Om högutbildade patienter är mer pålästa och 

drivande, måste alla i vårdkedjan vara uppmärksamma på de svagare grupperna, ge mer tid 

och individanpassa informationen. Svedberg (i Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014) menar 

att information och utbildning förmedlas i ett samspel mellan sjuksköterskan och patienten, 

där individuella olikheter respekteras liksom att patienten erbjuds möjlighet att själv värdera 

den information som ges. Detta borde gälla all vårdpersonal. Det finns inte ett universellt 

bemötande, eller en behandling som passar alla. Varje patient bör bedömas utifrån sina 

individuella förutsättningar. Problemet är att så inte sker. Istället är risken stor för att 

vårdgivaren generaliserar utifrån förutfattade meningar om olika grupper (Cancerfonden, 

2019).  

 

Individer med hög utbildning tenderar att erhålla såväl standardbehandling (Dalton et al., 

2018), kurativ behandling (Linder et al., 2018) och stamcellstransplantation (Østgård et al., 

2017) i högre utsträckning än lågutbildade. Likaså fann Linder och medarbetare (2018) 

samband mellan utbildningsnivå och fördelning av behandling efter diagnos med esofagal- 

och gastroesofagal junctional cancer, där patienter med medelhög och hög utbildning hade 

större sannolikhet att erhålla kurativ behandling.  Resultaten från Larfors och medarbetares 

studie (2016) pekade i samma riktning. Möjligheten att på förhand erhålla andra 

generationens TKI, var signifikant lägre för patienter med låg utbildning och låg 

hushållsinkomst/personlig inkomst. Delvis kan dessa resultat förklaras av att deltagande i 
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kliniska studier skiljer sig mellan olika grupper (Larfors et al., 2016). Vi ser åter en ojämlik 

fördelning av vårdinsatser där de redan resursstarka i samhället gynnas. I Statens offentliga 

utredningar 1998:25, betonas att begreppet jämlikhet är ett föreskrivande begrepp, och det 

innebär att om jämlikhet ska råda, till exempel inom sjukvården, förbinder vi oss också att 

handla så att jämlikhet uppnås (i Öresland & Lutzén, 2014). 

 

I en annan studie (Tomic et al., 2018) erhöll män med låggradig prostatacancer (Pca) och hög 

utbildning 28 procent oftare aktiv övervakning, vilket är den rekommenderade behandlingen 

för diagnosen, i jämförelse med männen med lägst utbildning. Vid låggradig Pca växer 

cancern enbart inuti själva prostatakörteln. I senare stadier växer den även utanför prostatan 

och kan sprida sig till lymfkörtlar och skelett (Järhult & Offenbartl, 2013). Risken att missa 

tillväxt och spridning blir således större i gruppen som inte erhållit aktiv övervakning. 

Konsekvenserna av denna ojämlika fördelning av övervakning blir stora, och innebär troligen 

ett för individen förlängt sjukdomslidande såväl som livslidande.  

 

Högutbildade erhåller oftare remiss till rehabilitering 

Socioekonomisk status och dess inflytande på remittering till rehabilitering undersöktes i en 

dansk studie av Mousten och medarbetare (2015). Ett statistiskt signifikant samband, mellan 

högre utbildning och remittering till rehabilitering som gynnade de högutbildade, förelåg. 

Rehabilitering handlar om att på olika sätt återgå till det som varit tidigare. Rehabiliteringen 

efter cancer syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella följderna av sjukdomen och dess behandlingar. Rehabiliteringsinsatserna ska ge 

patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2017). Att inte erhålla möjlighet till rehabilitering innebär att 

individen inte får samma förutsättningar att återgå till tidigare sysselsättning eller 

levnadsvanor. Självkänslan och mening med livet kan äventyras vid avsaknad av 

sammanhang i tillvaron. Antonovsky formulerade kärnpunkten i detta som grad av Känsla av 

sammanhang - KASAM (i Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 
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Palliativa behandlingsinsatser erbjuds inte alla med behov av vård i livets slutskede 

I Sverige avlider drygt 90 000 personer årligen, och omkring 80 procent av dessa bedöms ha 

varit i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2018). Men endast 20 % av patienterna i en 

registerstudie rapporterade att de remitterats till palliativ vård någon gång under 

sjukdomsperioden. Inga statistiskt signifikanta samband mellan utbildningsnivå och remiss till 

palliativ vård kunde ses (Sharp et al., 2018). Mot bakgrund av att majoriteten av de årligen 

avlidna i Sverige bedöms ha varit i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2018), var 

andelen remisser anmärkningsvärd låg.  

 

När cancersjukdomen inte går att bota, återstår ändå flera alternativ för att behålla en så hög 

livskvalitet som möjligt och hålla sjukdomen under kontroll. Palliativ strålbehandling kan 

effektivt lindra symtomen vid flera olika cancertyper och används ofta mot metastaser i 

skelettet. Dessa metastaser kan vara mycket smärtsamma. Strålbehandlingen kan göra 

patienten smärtfri utan biverkningar, och kan ha effekt i månader eller ibland flera år efter 

behandlingen. För många patienter kan enstaka behandlingar vara tillräckligt för att uppnå 

den önskade effekten (Cancerfonden, 2018). Åsli och medarbetares studieresultat (2018) 

visade att patienter med låg utbildning eller låg inkomst hade signifikant lägre sannolikhet att 

erhålla palliativ strålbehandling. Återigen ses en ojämlik fördelning av resurser till svagare 

gruppers nackdel.  

 

Nationell vårdplan för palliativ vård – NVP – är en strukturerad vårdplan framtagen av 

Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds Universitet/Region Skåne. NVP ger stöd och 

struktur för personcentrerad vård och syftar till att kvalitetssäkra vården för patienter med 

begränsad tid kvar i livet, oavsett ålder och diagnos (Regionala cancercentrum, 2017). För att 

göra livets sista tid värdefull, måste all vårdpersonal våga lyfta frågan om palliativ vård, även 

om begreppet känns skrämmande eller definitivt och så nära döden. Om individen inte ges 

möjlighet till denna vård riskerar hen ett större sjukdomslidande och livslidande. Enligt 

Eriksson (1994), är lidandet ett drama i tre akter. Den första akten beskriver hur lidandet 

bekräftas, den andra att människan får tid och rum att vara i lidandet. Den tredje akten handlar 

om försoning med lidandet. Lidandet når sin upplösning och patienten kan förena det onda 

med det goda på ett sätt som även innebär utveckling. Erikssons försoningsbegrepp riktar sig 

mot den andliga dimensionen (Eriksson, 2007). Patienten försonas med lidandet och kan 
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tillskriva lidandet en mening, och trots en förändrad livssituation, ändå leva vidare. Den sista 

tiden i livet borde få vara så.  

 

Individer med lägre inkomst och utbildning har lägre sannolikhet att erhålla kirurgisk 

behandling  

All cancer kan inte behandlas kirurgiskt, men när så är möjligt är kirurgi, ofta i kombination 

med strålning eller cytostatika, många gånger effektivt. Två studier undersökte kurativ 

(Nilssen et al., 2016), respektive rekonstruktiv kirurgi (Bodilsen et al., 2015), och fann 

samband mellan låg utbildning och inkomst, och reducerad sannolikhet att erhålla kirurgisk 

behandling. Nilssen och medarbetares studie (2016) avsåg lungcancer och en tänkbar 

förklaring till att patienterna med hög utbildning eller hushållsinkomst oftare erhöll kirurgisk 

behandling än de med låg utbildning eller låg hushållsinkomst (OR 1.28 respektive OR 1.66), 

kan vara att lägre socioekonomisk status ofta är associerad med sämre hälsa generellt, samt 

med högre förekomst av rökning. Det är även tänkbart att patienter med hög utbildning är 

bättre informerade om aktuella behandlingsalternativ och är mer aktiva i diskussioner och 

beslut som rör behandlingen. Även om båda förklaringarna kan anses vara rimliga, är de inte 

acceptabla i ett samhälle med en tydlig målsättning om jämlik cancervård.  

 

Resultaten avseende kontaktsjuksköterska och individuell vårdplan sticker ut - lågutbildade 

gynnas 

Alla som drabbas av cancer har enligt den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) rätt till 

en kontaktsjuksköterska som har det övergripande ansvaret för patienten och närstående 

genom hela vårdkedjan. Hens uppgift är att följa och stötta den cancerdrabbade individen 

genom utredning, behandling och rehabilitering. Sharp och medarbetares (2018) studie visade 

resultat som avviker från tidigare studier där högutbildade och de med hög inkomst gynnas 

(Østgård et al., 2017; Nilssen et al., 2016; Linder et al., 2018; Dalton et al., 2018; Mousten et 

al., 2015 & Larfors et al., 2016). Sharp och medarbetares (2018) studie av patientrapporterad 

tillgång till stödjande vård, visade att patienter med låg utbildning i högre grad fick tillgång 

till kontaktsjuksköterska och individuell vårdplan, än patienter med hög utbildning.  
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Hälso- och sjukvårdslagen utgår från jämlikhet och att vården ska vara jämlik (SFS: 

1982:763). Och även ur ett etiskt perspektiv ska ingen grupp gynnas eller missgynnas. Enligt 

människovärdesprincipen har alla människor lika värde och samma rättigheter, oberoende av 

personliga egenskaper och funktioner i samhället (SOU 2001:8). Varför ses här en omvänd 

bild där de resurssvaga gynnas? Är sjuksköterskan mer mån om att dessa individer får en 

individuell vårdplan och kontaktsjuksköterska, eller är det en omedveten förutfattad mening 

om att högutbildade och/eller de med hög inkomst redan har stöttning och kunskaper om sin 

sjukdom? Forskning visar att vård utifrån individens perspektiv ska prioritera respekt, 

artighet, kompetens, effektivitet, individens delaktighet i beslut, tid för vård, tillgänglighet, 

information, kommunikation samt efterfråga individens behov (Svensk sjuksköterskeförening, 

2011). Detta bör eftersträvas i all vård. 

 

Egenmakt, eller engelskans ord empowerment, innebär ur ett omvårdnadsperspektiv 

delaktighet och den enskilda individens förmåga att påverka den omvårdnad hen får 

(Sävenstedt, 2014). Eskildsen och medarbetare (2017) studerade frågeformulär och skalor 

som är avsedda att mäta empowerment och manifesterad empowerment bland cancerpatienter. 

Endast ett fåtal av dessa frågeformulär är avsedda för cancervården och studien visar en stor 

brist på frågeformulär med omfattande mätmetoder för patientens empowerment. Vaartio-

Rajalin och medarbetare (2015) studerade patientutbildning som verktyg för att öka 

individens empowerment. Studien visade ett glapp mellan den evidensbaserade tillämpningen 

och processen varigenom patienten utbildas och involveras. I USA kan patienter få stöd via en 

patient navigator. En patient navigators roll är att reducera skillnader i hälso- och sjukvården 

genom att bland annat lotsa patienten i sjukvårdssystemet, öka kunskapen inom 

cancerområdet och förbättra det psykologiska stödet. Rollen som patient navigator kan 

innehas av såväl vårdutbildad personal som överlevare av cancer, och studien visar en liten 

förbättring i effektivitet, men fortsatt utvärdering av patient navigators anses nödvändigt 

(Wells et al., 2008).  
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Metoddiskussion 

Studiedesign  

För att få en övergripande förståelse av befintligt kunskapsläge inom ämnesområdet valdes 

litteraturöversikt med systematiskt ansats som metod. Metodvalet bedöms vara välgrundat 

givet att syftet var att sammanställa litteratur avseende huruvida alla patienter får en jämlik 

vård och behandling. Valet medger även möjlighet att använda resultatet som utgångspunkt 

för vidare forskning inom området.  

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Då syftet var att sammanställa litteratur om skillnader i sjukdomsupptäckt, väntetider och 

behandlingsinsatser för cancerpatienter med olika socioekonomisk status, valdes artiklar med 

kvantitativa studier. Detta eftersom kvantitativa studier strävar efter att ordna och klassificera, 

se samband, förutsäga och förklara (Forsberg & Wengström, 2016). Deduktiv ansats antogs 

för att genomföra resultatanalysen. Att endast kvantitativa studier, som möjliggör högre grad 

av generaliserbarhet av resultaten, inkluderades, framhåller vi som en styrka i 

litteraturöversikten.  En tänkbar risk med att endast analysera resultat av kvantitativa studier 

är enligt Forsberg & Wengström (2016) att forskaren alltför kategoriskt studerar fenomen 

genom att vara objektiv och exakt, och därigenom riskerar att försumma reflektion över egna 

subjektiva upplevelser som påverkar forskningsprocessen. Denna risk bedöms inte ha varit 

överhängande i arbetet med vår studie då vi valde 13 artiklar av hög kvalitet som alla 

innehöll, av författarna formulerade, kritiska resonemang och reflektioner kring deras egna 

roller och subjektiva upplevelser i arbetet.  

 

För att öka relevansen av resultaten för, och överförbarheten till svensk cancervård, valdes 

endast studier avseende svensk och/eller skandinavisk cancervård. För att enkelt kunna förstå 

och kritiskt granska studieresultaten valdes artiklar skrivna på svenska eller engelska. Vidare 

fastställdes tiden för senaste publikationsår till 2009 i syfte att sammanställa ett så aktuellt 

kunskapsläge som möjligt inom området. I efterhand är vår bedömning att antalet artiklar, och 

därigenom litteraturstudiens resultat, skulle ha påverkats ytterst lite i det fall i valt ett än 

snävare tidspann, till exempel 2013-2019. Valet att endast inkludera studier avseende vuxna 

individer gjordes mot bakgrund av syftet. För att kunna studera socioekonomiska skillnaders 

betydelse för sjukdomsupptäckt, väntetider och behandlingsinsatser måste utbildnings- och 
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inkomstnivåer kunna jämföras, variabler som sällan kan urskiljas bland individer under 18 år. 

Slutligen förklaras valet att inkludera all form av cancer med att ett tillräckligt stort material 

önskades att arbeta med, något som antogs bli svårt om avgränsningar gjorts för till exempel 

utvalda cancerdiagnoser.  

 

Mättnad gällande funna artiklar uppnåddes genom användning av definierad sökstrategi- och 

ord. Därför bedöms litteraturöversiktens problemformulering och syfte vara väl avgränsat. 

Genom litteratursökningen hittades flertalet artiklar med publikationsår 2009 eller senare, 

men med data äldre än från 2009, varigenom dessa exkluderades. En fundering är hur 

resultaten hade påverkats i det fall vi valt att inkludera samtliga artiklar som publicerats 2009 

eller senare, oavsett hur gammal data studierna behandlade? Vårt resultat baseras delvis på 

data från 2009 vilket föranleder reflektion kring huruvida historiskt bias kan förekomma. Det 

vill säga huruvida de äldre studierna kan ha snedvridit resultatet för dagens cancervård. Vi har 

ingen anledning att tro det i och med att även de exkluderade artiklarna, vilka innehöll än 

äldre data och som vi läst abstract för, samtliga pekade i samma riktning. Därtill vittnar de 

ökade hälsoklyftorna i samhället i stort, eller den så kallade välfärdsparadoxen (SOU 

2016:55), om att problemet med ojämlikhet inom sjukvården inte minskar i den takt vi kan 

förvänta oss trots att välståndet växer och den medicinska utvecklingen går framåt.  

 

En annan fundering som kommit upp i samband med arbetet är hur resultaten förhåller sig i 

jämförelse med resultat från studier avseende andra, icke skattefinansierade hälso- och 

sjukvårdssystem, till exempel Storbritannien.  

 

Valet att utgå från ett vårdvetenskapligt perspektiv med avstamp i Katie Erikssons 

omvårdnadsteori om lidande har möjliggjort fördjupad analys och förståelse av 

studieresultaten. Lidandet, som Eriksson menar innebär en förnimmelse av ett döende genom 

upplevelsen av att en enhet och helhet hotas (Eriksson, 2015), har genomgående använts för 

att förstå och tolka resultaten. Vår bedömning är, att oavsett vilka former av omotiverade 

skillnader som föreligger inom cancervården, riskerar såväl individens sjukdomslidande, som 

vårdlidande och livslidande att påverkas negativt. Den vårdvetenskapliga referensramen, med 

grund i vårdvetenskapens ethos, har möjliggjort att genomgående sträva efter att beakta de 

studerade gruppernas lika värde och värdighet samt att placera individens bästa i första rum.  
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Kvalitetsbedömning 

För att minimera risken för felaktiga slutsatser genomfördes kvalitetsgranskning av samtliga 

utvalda artiklar genom användning av Checklista för kvantitativa artiklar - kvasi-

experimentella studier (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Reliabilitet handlar om mätmetodens förmåga att ge samma resultat vid upprepade mätningar. 

I denna litteraturöversikt strävade vi därför efter att inkludera studier med noggranna 

beskrivningar av analysförfarande och resultat och helst med en tydlig reliabilitetsdiskussion. 

Så var fallet i 9 av de 13 artiklarna. Men som tidigare nämnt saknade vi resonemang kring 

bortfall i 3 av artiklarna vilket försvårade kvalitetsbedömningen i dessa fall något.  

 

Med validitet avses ett instruments förmåga att mäta det som är avsett att mätas och innebär 

frånvaro av systematiska fel (Forsberg & Wengström, 2015). Vi strävade därför efter att 

inkludera artiklar där mätinstrumentets validitet var diskuterad vilket var fallet i majoriteten 

av de valda artiklarna. På ett övergripande plan hjälpte oss checklistan att anta och behålla ett 

kritiskt förhållningssätt genom hela processen och vi bedömer den vara väl lämpad för syftet 

med studien.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Codex - Regler och riktlinjer för forskning (Eriksson, 2018) regleras en forskares 

arbete av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter. Det yttersta ansvaret för att 

forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel ligger hos den enskilde forskaren. I en 

mening kan det sägas att forskarens eget etiska ansvar utgör grunden för all forskningsetik.  

 

”Forskningens övergripande mål är att vinna ny kunskap för att vi bättre ska förstå den värld 

vi lever i och för att om möjligt förändra den till det bättre. Detta mål ska vara vägledande för 

varje forskare oberoende av vem som finansierar forskningen (SOU 1999:4).” 

 

I arbetet med denna studie har de forskningsetiska övervägandena främst handlat om att 

säkerställa att samtliga studier i valda artiklar klarar inklusionskriteriet; att de ska ha fört ett 

etiskt resonemang. Men även valet att anta en systematisk ansats har haft betydelse. Ansatsen 

innebär att vi strävat efter att minimera risken för selektiva urval där endast studier som 

stödjer den egna utgångspunkten väljs ut, något vi bedömer att vi klarat väl.  
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Behov av framtida forskning 

Kunskap om socioekonomisk status betydelse för sjukdomsupptäckt och behandlingsinsatser 

inom cancervården i Skandinavien bedöms vara relativt god. Men kunskapen om väntetider 

kan inte anses tillfredsställande. Som tidigare nämnts fann vi få resultat gällande 

socioekonomiska faktorers betydelse för väntetider. Inom detta område krävs mer forskning, 

både avseende förekomst av, och orsaker till eventuella skillnader.  

 

På ett övergripande plan är vår bedömning att det saknas kunskap om exakt vad i vårdkedjan 

som bidrar till att socioekonomiskt svaga individer får diagnoser i mer avancerat cancerstadie 

och har sämre tillgänglighet till behandlingsinsatser. Kunskapen om detta behöver öka och 

fördjupas.  

 

Slutsats 

Den skandinaviska, skattefinansierade cancervården är inte jämlik. Alla patienter får inte lika 

vård och behandling oberoende av socioekonomisk status. Individer med hög utbildning och 

hög inkomst gynnas, cancer upptäcks i tidigare stadie och de erhåller oftare och mer 

avancerade behandlingsinsatser i jämförelse med individer med lägre socioekonomisk status. 
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BILAGOR 
Bilaga 1: Översiktstabell för inkluderade artiklar inklusive kvalitetsbedömning 
Artikel 1.  
Författare, tidsskrift, land, år 

Bergqvist, J., Henriksson, R., Iderberg, H. & Mesterton, J. 
Journal of Neuro-Oncology. Sverige. (2018). 

Titel The effects of clinical and sociodemographic factors on 
survival, resource use and lead times in patients with high-
grade gliomas: a population-based register study. 

Syfte Att analysera sociodemografiska faktorers betydelse för 
risken för att diagnostiseras med, och överleva, cancer 
generellt. Primärt syfte var att analysera sociodemografiska 
faktorer, resursutnyttjande och väntetider inom sjukvården 
efter diagnos med High grade malignant glioma (HGG). 

Metod: design, datainsamling 
& analys 

Kvantitativ, populationsbaserad registerstudie med statistiska 
analyser. 

Deltagare 1149 

Exkluderade/Bortfall  0/0 

Resultat Sociodemografiska faktorer som utbildning, inkomst och 
födelseland har betydelse för vårdprocessen både före och 
efter erhållen diagnos.   

Kvalitetsbedömning Hög. Saknar dock resonemang kring borfall. 

 

Artikel 2.  
Författare, tidsskrift, land, år 

Bodilsen, A., Christensen, S., Christiansen, P., Damsgaard, 
T.E., Zachariae, R. & Jensen, A.B. The Breast. Danmark. 
(2015). 

Titel Socio-demographic, clinical, and health related  
factors associated with breast reconstruction - 
A nationwide cohort study. 

Syfte Att undersöka kopplingen mellan utnyttjandet av 
bröstrekonstruktion och socioekonomi, demografi, generell 
hälsa, hälsobeteenden, behandlings-, och tumörrelaterade 
faktorer bland bröstcancerpatienter.  

Metod: design, datainsamling 
& analys 

Kvantitativ, rikstäckande kohortstudie med statistiska 
analyser.  

Deltagare 594 

Exkluderade/Bortfall  29/78 

Resultat Studien visar att högre inkomst är associerad med högre grad 
av utnyttjande av bröstrekonstruktion, detta trots fri och 
jämlik tillgång till sjukvård och bröstrekonstruktion i 
Danmark.  
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Kvalitetsbedömning Hög 

 

Artikel 3.  
Författare, tidsskrift, land, år 

Åsli, L.M., Myklebust, T.Å., Kvaløy, S.O., Jetne, V., 
Møller, B., Levernes, S.G. & Johannesen, T.B.  
Acta Oncologica. Norge. (2018). 

Titel Factors influencing access to palliative radiotherapy:  
a Norwegian population-based study. 

Syfte Att beskriva hur användningen av palliativ strålbehandling 
(PRT) ser ut i Norge, att identifiera och kvantifiera  
betydelsen av faktorer associerade med användningen,  
samt att undersöka huruvida geografiska variationer i  
användning förekommer. 

Metod: design, datainsamling 
& analys 

Kvantitativ, populationsbaserad registerstudie med 
statistiska analyser.  

Deltagare 25287 

Exkluderade/Bortfall  1681/0 

Resultat Patienter med låg inkomst, de som bor i vissa län, eller de  
som har längre reseavstånd, har lägre sannolikhet att  
erhålla PRT. Patienter med låg hushållsinkomst och de som 
diagnostiserats vid sjukhus som saknar strålbehandlings- 
faciliteter, hade särskilt låg sannolikhet att erhålla PRT. 

Kvalitetsbedömning Hög 

 

Artikel 4.  
Författare, tidsskrift, land, år 

Østgård, L.S.G., Nørgaard, M., Medeiros, B.C., Friis, L.S., 
Schoellkopf, C., Severinsen, M.T., Marcher, C.W. & 
Nørgaard, J.M. Journal of Clincal Oncology. Danmark. 
(2017). 

Titel Effects of Education and Income on Treatment and 
Outcome in Patients With Acute Myeloid Leukemia (AML) 
in a Tax-Supported Health Care System: A National 
Population-Based Cohort Study. 

Syfte Att undersöka betydelsen av två individbaserade 
socioekonomiska indikatorer (utbildning och inkomst) för 
behandlingsintention, behandlingseffekt, generell 
överlevnad, överlevnad över tid samt överlevnad utifrån 
ålder för patienter med AML. 

Metod: design, datainsamling 
& analys 

Kvantitativ, rikstäckande populationsbaserad kohortstudie 
med statistiska analyser. 

Deltagare 2992 

Exkluderade/Bortfall  431/0 

Resultat I jämförelse med lågutbildade patienter, erhöll högutbildade 
mer ofta stamcellstransplantation. Över studieperioden 
skedde förbättringar i 5-årsöverlevnaden endast bland de 
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högutbildade vilket ökade överlevnadsgapet mellan 
grupperna. Bland äldre patienter fick lågutbildade mindre 
intensiv behandling än högutbildade. Inkomst var inte 
associerad med behandlingsintensitet, sannolikhet för 
fullständig remission, eller överlevnad.  

Kvalitetsbedömning Hög 

 

Artikel 5.  
Författare, tidsskrift, land, år 

Nilssen, Y., Strand, T.E., Fjellbirkeland, L., Bartnes, K., 
Brustugun, O.T., O'Connell, D.L., Yu, X-Q. & Møller, B. 
International Journal of Cancer. Norge. (2016).  

Titel Lung cancer treatment is influenced by income, education, 
age and place of residence in a country with universal 
health coverage 

Syfte Val av lungcancerbehandling ska utgå från tumörens 
karaktär och patientens psykologiska resurser samt 
preferenser. Målet med studien var att identifiera och 
kvantifiera andra faktorer associerade med erhållen 
behandling.  

Metod: design, datainsamling 
& analys 

Kvantitativ, rikstäckande populationsbaserad kohortstudie 
med statistiska analyser. 

Deltagare 24324 

Exkluderade/Bortfall  758/0  

Resultat Äldre patienter, de med lägre hushållsinkomst samt de i 
vissa hälso- och sjukvårdsregioner, hade lägre sannorliket 
att erhålla någon behandling.  Lägre utbildningsnivå samt 
manligt kön identifierades som negativa prediktorer för att 
erhålla kirurgi. 

Kvalitetsbedömning Hög 

 

Artikel 6.  
Författare, tidsskrift, land, år 

Linder, G., Sandin, F., Johansson, J., Lindblad, M., Lundell, 
L. & Hedberg, J. Cancer Epidemiology. Sverige. (2018)  

Titel Patient education-level affects treatment allocation and 
prognosis in esophageal- and gastroesophageal junctional 
cancer in Sweden. 

Syfte Syftet var att undersöka eventuella kopplingar mellan 
patienters utbildningsnivå och fördelning av behandling 
efter diagnos med cancer i matstrupen och övergången till 
magsäcken, och betydelsen för överlevnaden.  

Metod: design, datainsamling 
& analys 

Kvantitativ, rikstäckande populationsbaserad kohortstudie 
med statistiska analyser. 

Deltagare 4112 
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Exkluderade/Bortfall  0/0  

Resultat Högre utbildningsnivå korrelerar med större sannolikhet att 
erhålla kurativ behandling. Högre utbildningsnivå innebar 
även förbättrad överlevnad bland patienter som tilldelats 
kurativ behandling.  

Kvalitetsbedömning Hög. Saknar dock resonemang kring borfall. 

 

Artikel 7.  
Författare, tidsskrift, land, år 

Dalton, S.O., Steding-Jessen, M., Jakobsen, E., 
Mellemgaard, A., Østerlind, K., Schüz, J. & Johansen, C. 
Acta Oncologica. Danmark. (2018). 

Titel Socioeconomic position and survival after lung cancer: 
Influence of stage, treatment and comorbidity among 
Danish patients with lung cancer diagnosed in 2004–2010 

Syfte Att undersöka huruvida socioekonomisk position påverkar 
mottagande av standardbehandling och huruvida 
socioekonomiska skillnader i överlevnad kan förklaras av 
skillnader i sjukdomsstadie, behandling och komorbiditet.  

Metod: design, datainsamling 
& analys 

Kvantitativ, rikstäckande registerbaserad kohortsstudie med 
statistiska analyser. 

Deltagare 13045 

Exkluderade/Bortfall  5988/0 

Resultat Patienter med låg- eller höggradig lungcancer, med låg  
utbildning eller låg inkomst, hade lägre sannolikhet att  
erhålla standardbehandling. Ensamboende patienter med 
höggradig lungcancer hade lägre sannolikhet att erhålla  
standardbehandling.  Socioekonomiska skillnader i generell  
överlevnad kan delvis förklaras av skillnader i cancerstadie,  
behandling och komorbiditet. Ensamboende patienter med  
låggradig sjukdom hade högre risk att avlida i jämförelse  
med de som bodde med en partner. 

Kvalitetsbedömning Hög 

 

Artikel 8.  
Författare, tidsskrift, land, år 

Ibfelt, E.H., Dalton, S.O., Høgdall, C., Fagö-Olsen, C.L., 
Steding-Jessen, M., Osler, M., Johansen, C., Frederiksen, 
K. & Kjær, S.K. Cancer Epidemiology. Danmark. (2015).  

Titel Do stage of disease, comorbidity or access to treatment 
explain socioeconomic differences in survival after ovarian 
cancer? – A cohort study among Danish women diagnosed 
2005–2010 

Syfte Att undersöka huruvida socioekonomiska faktorer är 
relaterade till stadium av cancerdiagnos, och huruvida 
socioekonomiska skillnader i överlevnad efter ovarialcancer 
kan förklaras av socioekonomiska skillnader i stadium, 
komorbiditet, behandling eller livsstilsfaktorer.  
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Metod: design, datainsamling 
& analys 

Kvantitativ, rikstäckande registerbaserad kohortstudie med 
statistiska analyser. 

Deltagare 2873 

Exkluderade/Bortfall  203/0 

Resultat Utbildningsnivå var signifikant negativt associerat med  
cancerstadie. Kort utbildning, låg inkomst och att leva utan  
partner var relaterat till sämre överlevnad efter ovarialcancer.  

Kvalitetsbedömning Hög 

 

Artikel 9.  
Författare, tidsskrift, land, år 

Seidelin, U.H., Ibfelt, E., Andersen, I., Steding-Jessen, M., 
Høgdall, C., Kjær, S.K. & Dalton, S.O. Acta Oncologica. 
Danmark. (2016). 

Titel Does stage of cancer, comorbidity or lifestyle factors 
explain educational differences in survival after endometrial 
cancer? A cohort study among Danish women diagnosed 
2005-2009. 

Syfte Att undersöka samband mellan utbildningsnivå och 
överlevnad efter endometriecancer och huruvida olikheter i 
cancerstadie vid diagnos och komorbiditet bidrar till 
skillnad i överlevnad beroende av utbildningsnivå. 

Metod: design, datainsamling 
& analys 

Kvantitativ, rikstäckande registerbaserad kohortstudie med 
statistiska analyser. 

Deltagare 3638 

Exkluderade/Bortfall  17/0 

Resultat Patienter med kort utbildning hade större sannolikhet  
att befinna sig i ett avancerat stadie av sjukdomen vid 
diagnos, och sannolikheten ökade med stigande ålder.  
Kvinnor med kort utbildning hade ökad risk för mortalitet 
oavsett orsak. 

Kvalitetsbedömning Hög 

 

Artikel 10.  
Författare, tidsskrift, land, år 

Moustsen, I.R., Larsen, S.B., Vibe-Petersen, J., Trier, K., 
Bidstrup, P.E., Andersen, K.K., Johansen, C. & Dalton, 
S.O. Acta Oncologica. Danmark. (2015). 

Titel Social position and referral to rehabilitation among cancer 
patients. 

Syfte Att undersöka samband mellan socioekonomisk position 
(mätt som utbildningsnivå), och remiss till rehabilitering 
bland patienter med cancer. 

Metod: design, datainsamling Kvantitativ, populationsbaserad registerbaserad 
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& analys kohortstudie med statistiska analysmetoder. 

Deltagare 13840 

Exkluderade/Bortfall  261/0 

Resultat Patienter med hög utbildningsnivå hade högre sannolikhet  
att erhålla remiss till rehabilitering. 

Kvalitetsbedömning Hög 

 

Artikel 11.  
Författare, tidsskrift, land, år 

Larfors, G., Sandin, F., Richter, J., Själander, A., Stenke, 
L., Lambe, M. & Höglund, M. The European Journal of 
Heamotology. Sverige. (2016).  

Titel The impact of socio‐economic factors on treatment choice 
and mortality in chronic myeloid leukaemia 

Syfte Att utvärdera hur socioekonomiska variabler påverkar val 
av behandling och överlevnad hos patienter med kronisk 
myeloisk leukemi (CML).  

Metod: design, datainsamling 
& analys 

Kvantitativ, populationsbaserad registerstudie med 
statistiska analysmetoder. 

Deltagare 980 

Exkluderade/Bortfall  44/0 

Resultat Låg inkomst, kort utbildning, hög ålder, sämre allmän- 
tillstånd och ensamboende visade samband 
med lägre överlevnad i såväl patientgruppen som kontroll- 
gruppen. Lägre inkomst och utbildningsnivå visade 
lägre sannolikhet att erhålla andra generationens TKI. 
Dessa samband kan förklaras av att deltagande i 
kliniska studier skiljer sig mellan olika socioekonomiska 
grupper. 

Kvalitetsbedömning Hög 

 

Artikel 12.  
Författare, tidsskrift, land, år 

Tomic, K., Ventimiglia, E., Robinson, D., Häggström, C., 
Lambe, M. & Stattin, P. Cancer Epidemiology. Sverige. 
(2018). 

Titel Socioeconomic status and diagnosis, treatment, and mortality 
in men with prostate cancer. Nationwide population-based 
study. 

Syfte Att undersöka samband mellan indikatorer för socioekonomisk 
status (SES) och kvalitetsindikatorer för Pca-behandling, Pca, 
och övergripande mortalitet i en rikstäckande kohort i Sverige. 

Metod: design, datainsamling 
& analys 

Kvantitativ, rikstäckande, populationsbaserad kohortstudie 
med statistiska analysmetoder. 
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Deltagare 74643 

Exkluderade/Bortfall  0/0 

Resultat Hos män med hög inkomst visades större sannolikhet att 
upptäcka prostatacancer vid hälsokontroll, lägre  
sannolikhet med väntetider över 3 månader för prostatektomi.  
Liknande, men svagare samband kunde ses avseende  
utbildningsnivå. Mortalitet 6 år efter Pca var något lägre hos  
gruppen med hög inkomst. 
 

Kvalitetsbedömning Hög. Saknar dock resonemang kring borfall. 

 

Artikel 13.  
Författare, tidsskrift, land, år 

Sharp, L., Westman, B., Olofsson, A., Leppänen, A. & 
Henriksson, R. Acta Oncologica. Sverige. (2018). 

Titel Access to supportive care during and after cancer treatment 
and the impact of socioeconomic factors. 

Syfte Att jämföra patientrapporterad tillgång till stödjande vård i 
region Stockholm – Gotland hos patienter diagnostiserade 
med cancer mellan 2014-2016. Vidare var syftet att 
beskriva hur socioekonomiska och demografiska faktorer 
påverkar tillgången till stödjande vård. 

Metod: design, datainsamling 
& analys 

Kvantitativ, registerbaserad studie och studiespecifikt 
frågeformulär. Statistiska analysmetoder. 

Deltagare 1872 

Exkluderade/Bortfall  1069 

Resultat Tillgång till stödjande vård, till exempel kontaktsjuk- 
sköterskor och individuella vårdplaner, har signifikant  
ökat mellan 2014 och 2016. Andelen patienter som  
remitterats till palliativ vård var oförändrat mellan 2014 
och 2016. Patienter med lägre utbildning fick i högre grad  
tillgång till kontaktsjuksköterska och individuell vårdplan. 
Detta gällde också patienter som genomgått behandling för 
multimodal cancer.  
 

Kvalitetsbedömning Hög  

 


