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Sammanfattning 
Bakgrund 
SiNETs är neuroendokrina tumörer som utgår från tunntarmen och som kan ha förmågan att 

producera hormoner. Hormonproduktionen kan ge en symtomkaskad bestående av diarré, 

flush, högersidiga hjärtklaffsvitier samt bronkobstruktion. Den kurerande behandlingen vid 

NETS är radikal kirurgi. Utöver detta kan behandling med främst somatostatinanaloger 

erbjudas. Dessa syftar till att hämma utsöndringen av hormon vilket lättar symtombördan.   

NETs är generellt en långsamtväxande tumör med en lång förväntat överlevnad trots 

metastaser. Lång förväntad överlevnad gör det intressant att undersöka hur patienterna skattar 

sin livskvalitet.  

Syfte 

Granska hur SiNETs patienterna i Örebro upplevde sin livskvalité - ”quality of life”. Detta var 

ett kvalitetsarbete för Kirurgiska kliniken USÖ.  

 

Metod 

Två enkäter från EORTC; QLQ C30 och QLQ GI.NET21, användes. Enkäterna 

kompletterades med en journalgranskning. Data avkodades och sammanställdes i Excel och 

presenterades i tabell och diagramform. 

 

Resultat 

Resultatet för QoL var relativt lika i de grupper som Örebromaterialet jämfördes med. 

Örebropatienterna upplevde sin funktionsgrad högre än patienterna i den Lundbaserade 

Milanetto et al studien. Patienterna i Lund hade haft svårt att hitta information om sitt 

tillstånd, upplevde social och sexuell funktion lägre än Örebro samt beskrev i högre grad att 

deras sjukdom påverkade deras ekonomiska situation. Örebropatienterna upplevde sin 

funktionsgrad högre än vad referensmaterialet gjorde. Graden av symtom skiljde sig mellan 

Örebro och referensmaterialet. I Örebro var Dyspné och diarré de symtom som förekom mest 

frekvent. 

 

Slutsatser 

Patientmaterial från Örebro följde samma trend vad gällde QoL och grad av symtom som 

hade visats i tidigare studier bla Milanetto et al. Ett större material krävs från Örebro för att 

kunna dra mer långtgående slutsatser.
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Förkortningar 
EORTC – European organisation for research and treatment of cancer 

GEP-NETs – gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer 

GINET – gatrointestinala neuroendokrina tumörer 

N/A - not applicable 

PROMID - Placebo-Controlled, Double-Blind, Prospective, Randomized Study on the Effect 
of Octreotide LAR in the Control of Tumor Growth in Patients with Metastatic 
Neuroendocrine Midgut Tumors 

QLQ – Quality of life questionnaire 

QoL – quality of life - livskvalité 

SiNETs – small intestine neuroendocrine tumours 

WHO – World Health organisation 

SSAs – Somatostatine analogues 
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Bakgrund 
Vad är NETs? 
Den nuvarande benämningen för de Neuroendokrina tumörerna är NETs och successivt sker 

en utfasning av den tidigare terminologin där dessa tumörer benämndes som Carcinoider. 

Neuroendokrina tumörer uppstår från celler som har förmåga till produktion, lagring och 

syntes av aminer och/eller hormoner. Cellerna finns i hela kroppen men framför allt i 

magtarmkanalen[1] vilket kan vara förklaringen till att den vanligaste lokalisationen för 

NETs är just magtarmkanalen, främst tarm och pankreas. Vid lokalisation till tarm eller 

pankreas benämns tumörerna GEP-NETs – gastroenteropankreatiska NETs. 

Epidemiologi & etiologi 
Incidens och prevalens är dåligt dokumenterat, både nationellt och internationellt. 

Avsaknaden av svensk data beror främst på att det saknas ICD-kod för NETs vilket gör 

rapportering av fall  svårt [2]. Prevalensen visar på en ökande trend i flera länder, troligen 

beroende på att patienterna lever allt längre med sin sjukdom [3].  

Förekomsten av NETs i Sverige skattas till ca 8 fall per 100 000, dock är dessa siffror med 

största sannolikhet underskattade just pga av problematiken med registreringen av fall [2]. 

Efter kolorektalcancer är GEP-NETs den vanligaste maligniteten i magtarmkanalen och utgör 

ca 2% av prevalensen av cancer internationellt [4]. 

Case control studier från USA tyder på att NETs till största delen förklaras av genetiska 

förutsättningar och att levnadsvanor inte påverkar i lika stor utsträckning som genetiken. 

Herediteten för NETs är inte fullständigt klarlagd men det finns kopplingar mellan NETs och 

familjära cancersyndrom så som MEN1, MEN2, VHL och neurofibromatosis typ 1 [5][6].  

Orsaken till den maligna transformationen är omdebatterad och det finns olika teorier om vad 

som initierar den maligna processen. Förslag på orsaker är epigenetiska förändringar så som 

histonacetylering eller kromosommetylering, och spontana mutationer i reglerande gener ex 

MEN1 [4]. 

Somatostatin 
Kroppseget somatostatin verkar hämmande på sekretoriska funktioner i kroppen. Utöver detta 

verkar somatostatin även ha fler andra effekter så som anti-proliferativ och anti-angiogenetisk 

effekt [7][8]. Antiproliferativ effekt tros ske genom att somatostatin inducerar cellcykelarrest 

och apoptos [7][9].  
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Octreotide och Lanreotide är de syntetiska somatostatin-analogerna som är godkända för 

behandling av GEP-NETs. Den största skillnaden mellan syntetiska och naturliga 

somatostatiner är den betydligt längre halveringstiden på ca 90 minuter kontra 1-3 hos de 

naturliga somatostatinerna [8]. Octreotide är den av de två substanserna som har mest påvisad 

och dokumenterad effekt i studier [9].  

PROMID studien kunde styrka att det även finns en anti-tumoral effekt vid behandling med 

Oktreotid och läkemedlet hämmar således tillväxten av tumören.  

Klassificering, nomenklatur och biokemiska markörer 

Tumörerna klassificerades tidigare baserat på vilken embryologisk del av tarmen de 

härstammade från. Denna klassificeringen är i dagsläget inte tillräckligt vilket föranledda att 

WHO gjorde en ny klassificering bla baserad på uttrycket av Ki67 [6][10]. 

Tunntarms NETs kan uppstå i alla delar av tunntarmen; duodenum, jejunum och ileum. Vid 

NETs i Jejunum och Ileum utgår tumören vanligen från serotoningproducerande EC-celler. 

NETs belägna i Duodenum utgår vanligen från G-celler, D-celler eller EC-celler. NETs 

belägna i tunntarmen, oavsett vilken del av tunntarmen, benämns SiNET – small intestine 

NETs [2].  

Chromogranin A, Serotonin, Gastrin och Somatostatin 

Markörer för SiNETs kan vara specifika eller generella. Vid diagnosticering använder man 

kombinationen av de båda.  

Chromogranin A är en generell tumörmarkör som uttrycks i de flesta neuroendokrina celler 

som utsöndrar av hormon. Patienter med NETs oavsett typ, har ofta förhöjda nivåer av 

Chromogranin A [2].  

De specifika tumörmarkörerna är de som endast uttrycks i en enstaka cell ex; EC-celler i 

tunntarmen uttrycker produktion av serotonin, G-celler uttrycker produktion av gastrin och 

betacellerna i pankreas uttrycker produktion av insulin. Vid SiNETs är det således intressant 

att undersöka förhöjd koncentrationer av bla gastrin och somatostatin men framför allt 

serotonin och dess metaboliter [2]. 

Symtomatologi för NETs 
Endast ca 10% av patienterna som diagnosticeras med NETs kommer att ha symtom som 

härrör från utsöndringen av hormon eller peptider [11]. I de flesta fall krävs metastaser i 

levern för att hormonerna som utsöndras skall kunna ge en systemisk manifestation [12]. 
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Det klassiska Karcinoid syndromet är en symtomkaskad som kan ses vid SiNETs. Syndromet 

utgörs av en typisk kombination av symtom; diarré, flush, högersidiga hjärtklaffsvitier samt 

bronkobstruktion [2]. 

Diarréerna är ofta av sekretoriskt slag och orsakas främst av överproduktion av serotonin men 

även vasoaktiva substanser så som takykininer [2]. Flush uppkommer vanligen attackvis och 

påverkar främst bål och ansiktet. Huden i de drabbade områdena antar en blå-röd färg och 

patienten kan få ett samtidigt blodtrycksfall [2]. Matuchansky och Launay har visat att det 

finns förändringar i koncentrationen av serotonin i blodet vid en flush, dock kan man inte dra 

slutsatsen att det är just serotonin som ger upphov till vasodilatation [13]. Påverkan på hjärtat 

ses vanligen som högersidiga hjärtvitier, där de mest frekvent förekommande är 

tricuspidalisinsufficiens och pulmonalisstenos [2]. Mekanismen tros vara att den högra sidan 

exponeras för peptider och aminer i systemkretsloppet och att detta skulle ge upphov till 

fibros [12][14].  

Behandling  
Kirurgi  

Enligt det svenska nationella vårdprogrammet skall kirurgi övervägas för alla patienter med 

NETs. Vissa patienter kan botas med ett radikalt kirurgiskt ingrepp medan andra kräver vård 

och uppföljning under resten av livet. I övrigt skall behandling ske utifrån symtomatologin 

hos den enskilda patienten [2]. Kurativ behandling med hjälp av kirurgi är möjlig i ca 30% av 

fallen, dock får ca 75% av dessa patienter återfall inom ca 15 år [15]. 

I de fall då radikal kirurgi inte är möjlig finns det en ändå en stor vinst för patienten med 

avlastande kirurgi. Att kirurgiskt avlägsna delar av tumören kan ge en lättnad av de 

hormonella symtomen. Även patienter med fjärrmetastaser kan få symtomlindring av kirurgi 

för att ex förhindra obstruktion av tarmen [15]. 

Läkemedel 

Läkemedelsbehandlingen vid NETs har utvecklats framgångsrikt under de senaste åren. 

Behandlingsarsenalen innehåller idag flertalet olika läkemedel som kan bromsa sjukdomen 

och lindra symtomen. Kirurgi är dock fortsatt det enda alternativet med kurativa möjligheter. 

[16]. 
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Somatostatinanaloger  

Somatostatinanaloger används främst i den tidiga behandlingen av NETs och syftar då till att 

ge antiproliferativ effekt. Substansen kan även ges senare för symtomatisk lindring av 

hormonella symtom [16]. 

Somatostatinanaloger hämma utsöndringen av flertalet hormoner och vasoaktiva substanser, 

vilket leder till lindring av det karcinoida syndromet. Nästan alla NETs uttrycker 

somatostatinreceptorer på sin yta vilket ger god effekt hos upp till 90% av patienterna som 

behandlas [17]. 

Quality of life 
Patienterna med NETs har ofta en lång överlevnad trots en metastaserad sjukdom och i takt 

med att tillgängliga behandlingar blir bättre och bättre blir överlevnaden för dessa patienter 

ännu längre [2]. 

En längre överlevnad för dessa patienter betonar vikten med livskvalitet - QoL. Hur mår 

patienterna som lever en stor del av sitt liv med en indolent cancer? Hur påverkas psykisk och 

fysisk livskvalitet av sjukdomen? Det är även intressant att veta hur de mår i förhållande till 

andra patientpopulationer, både friska och sjuka.  

Hjermstad et al, Michelson et al och Derogar et al påvisar i sina studier att friska kvinnor 

skattar sin Quality of Life lägre än friska män. Samt att kvinnorna upplevde mer symtom än 

männen. Både Michelson et al och Derogar et al kunde också visa att med en stigande ålder 

så sjunker QoL. Utöver detta kunde Michelson et al även påvisa att den upplevda emotionella 

funktionen inte påverkades negativt av ålder utan snarare positivt [18][19][20]. 

Larsson et al och Fröjd et al som undersökt QoL hos NETs patienter rapporterar att dessa 

patienter har skattat sin QoL lägre än de friska patienterna. Fröjd et al kunde även påvisa att 

majoriteten av patienterna i studien upplevde emotionellt/psykiskt lidande [21][22]. 

Vilka faktorer som hade starkast påverka på en individs upplevda QoL undersöktes av Djärv 

et al. Resultatet var att antalet samtidiga sjukdomar hos individen var den faktor som 

påverkade mest. Den faktor som påverkade näst mest var fysisk aktivitet [23]. 

I Lund har Milanetto et al gjort en studie på Si-NETs patienter där man har jämfört QoL i 

förhållande till andra cancersjuka patienter, samt att man har undersökt huruvida vissa 

specifika faktorer så som kön och ålder påverkar hur patienterna mår.  
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Resultatet var att i enlighet med tidigare studier så rapporterade kvinnorna en lägre QoL, mer 

symtom i vissa avseenden samt mer sjukdomsorsakad oro. Milanetto et al visade även att en 

högre ålder gjorde att patienterna skattade en lägre nivå av endokrin symtomatologi. De 

faktorer Milanetto et al påvisade som största positivt påverkande faktorer för QoL var kön, 

lägre ålder samt behandling med somatostatinanaloger [24]. 

 

Målet med vår artikel är att undersöka QoL hos SiNETs patienterna i Örebro för att jämföra 

med fynden i Milanetto et al, samt att på liknande sätt som gjorts i Lund undersöka hur andra 

parametrar kan påverka patienternas upplevda QoL. 

Frågeställning och bi-frågeställning 
• Hur skattar SiNETs-patienter i Örebro sin Quality of Life - QoL? 

o Hur mår patienterna i Örebro i förhållande till samma patientgrupp i Lund? 

o Hur mår patienterna i Örebro i förhållande referensmaterialet från EORTC? 

o Finns det samband mellan kön, ålder eller andra faktorer och den upplevda 

QoL hos patienterna i Örebro? 

Metod 
Inklusions/exklusionskriterier 
De patienter som inkluderades var de som behandlades för neuroendokrina tunntarmstumörer 

– SiNETs, vid Kirurgiska kliniken USÖ. Patienter med NETs har en allt längre förväntad 

livslängd trots en metastaserad sjukdom, vilket innebär att de ofta följs under årtionden.  

Patienter som deltog har, om behandling med somatostatinanaloger varit indicerad, 

behandlats med Sandostatin LAR. 

Beskrivning av läkemedel och behandlingar som använts 
Sandostatin LAR, producerad av Novartis, var den somatostatinanalog som användes av 

patienterna i Örebro. 

Läkemedlet användes som symtomatisk behandling vid karcinoidsyndromet vilket dämpade 

symtom så som flush och diarré. Injektionerna gavs var 4e vecka på kliniken [25]. 

Några av patienterna hade genomgått radionukleidbehandling med 177-Lutetium-DOTA-

octreotat, samt att symtomlindrande behandling i form av loperamid mot diarré eller 

protonpumpshämmare vid magsyrarelaterade besvär gavs vid behov [2]. 
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Planering och genomförande 

Enkäter delades ut till patienter vid återbesök på kirurgiska kliniken. Enkäten återsändes med 

post till kirurgiska kliniken USÖ i förfrankerade kuvert. Datan från enkäterna 

avidentifierades med kodning och överfördes till Excel.  

Ytterligare information inhämtades efter patientsamtycke från journalen.  

Informationen som inhämtades var: samsjuklighet, kirurgiska interventioner, tumörgrad, 

tumörbörda, Lab-tester, användning av somatostatinanaloger, systemisk/lokal 

tumörbehandling samt nya biopsier/nya kirurgiska interventioner.  

Även journaldata avidentifierades, kodades och samlades i Excel. Samma kodning som vid 

enkätsammaställningen användes. 

Enkäter 
De två enkäterna som användes var: EORTC QLQ C30, samt EORTC QLQ GI.NET21. Den 

förstnämnda är en basenkät som används för alla cancerpatienter och den andra är en specifik 

tilläggsenkät för gastrointestinala NETs, se bilaga 1 och 2 

Enkäterna har tagits fram av European Organisation Research and Treatment for Cancer – 

EORTC som är en icke-vinstdrivande och fristående organisation som samordnar och 

översätter material inom klinisk cancerforskning i ca 35 länder i Europa [26].  

Enkäterna är uppbyggt av skalor för utvärdering av patientens mående. För tolkning av 

resultat användes EORTC manualer, se bilaga 3 och bilaga 4.  

EORTC QLQ C30 version 3  

EORTC QLQ C30 version 3 publicerades första gången 1993 och har reviderats och 

uppdaterat i flertalet versioner där version 3 är den aktuella, oavsett lokalisation och stadium 

av cancer. Den innehåller 30 frågor och berör områdena QoL, funktionsgrad och grad av 

symtom. 

I dagsläget har fler än 2200 studier använt sig av QLQ-C30 [27]. Tillförlitligheten och 

användarvänligheten i C30 enkäten bekräftas i en studie av Aronson et al [28]. 

Enkäten består av frågekluster och fristående frågor. I ett frågekluster kommer alla 

sammanhörande frågor att bidra till den slutgiltiga summan se fig.1. Sist transformeras 

värdena till linjära summor (Score) mellan 1-100.  
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En hög score (S) indikerar olika utfall beroende på vilken fråga summan härrör från: 

• Hög score på Quality of Life (QoL) = hög Quality of Life 

• Hög score på funktionsgrad (F) = hög funktionsgrad 

• Hög score på symtomskala fråga = hög grad av symtom 

  

 

 

** Översikt av frågor i EORTC QLQ C30 enkäten* 
Figuren beskriver de tre olika områdena som frågorna täcker in; QoL, funktionsgrad och grad av symtom. 
”Scale” redovisar förkortningar som används i manualen, se referens 38. ”Number of items” beskriver 
antal frågor som räknas in i den berörda frågekategorin. ”Item range” redovisar skillnaden mellan högsta 
möjliga skattningen i frågan och lägsta mögliga skattningen i frågan, vilket används vid uträkning av 
Score, se referens 38.”Item numbers” beskriver vilka frågor som utgör de olika områdena, siffrorna 
representerar frågornas ordning i enkäten. Slutligen beskriver ”functions scales” de frågor som är 
funktionsfrågor och således skall beräknas ett annat sätt än symtomfrågor, se referens 38.  

Figur 1 - Översikt av frågor i EORTC QLQ C30 enkäten** 
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Som komplement till C30 användes GI.NET21. Enkäten har tagits fram specifikt för studier 

med patienter som har gastrointestinala neuroendokrina tumörer. Denna enkäten har således 

mer typiska frågor för patientpopulationen som ingick i vår undersökning. 

Yadegarfar et al analyserade GINET21 och kom fram till att enkäten har tillräckligt god 

sensitivitet samt att den var pålitlig och således var validerad för användning [29]. Enkäten 

består av 21 frågor där fokus ligger på symtom. I likhet med C30 finns det frågekluster samt 

fristående frågor se fig.2. En högre score (S) speglar mer besvär. 

GINET21 har svarsalternativet N/A = not applicable som alternativ på enstaka frågor. N/A 

används om patienten inte erhållit interventionen som frågan syftar till, ex inte fått 

behandling med somatostatinanaloger i injektionsform. 

 

 

 

 

 

Saknade data 
EORTC har rutiner för behandling av saknade data v.g. se bilaga 3 och bilaga 4  

 

Figur 2 – Översikt av frågor i EORTC QLQ GINET enkäten*  

 

*Översikt av frågor och områden i EORTC QLQ GINET21 enkäten. Figuren beskriver det område som 
enkäten täcker in - grad av symtom. Enkäten består av Frågekluster ”Cluster” samt Fristående frågor ”Single 
items”. ”Scale” redovisar de förkortningar som används i manualen, se bilaga 4. ”Number of items” 
beskriver antal frågor som räknas in i den berörda frågekategorin.  
”Item range” redovisar skillnaden mellan högsta möjliga skattningen i frågan och lägsta mögliga skattningen 
i frågan, vilket används vid uträkning av Score, se bilaga 4. ”Item numbers” beskriver vilka frågor som utgör 
de olika områdena, siffrorna representerar frågornas ordning i enkäten. 
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Referensmaterial  
EORTC-QLQ-C30 har ett referensmaterial – Reference Values manual, som används vid 

jämförelser av olika cancergrupper. Referensmaterialet finns sorterat i olika undergrupper så 

som; kön, ålder, stadiet av cancersjukdomen samt typ av cancer se bilaga 5.  

Vid jämförelse med patientmaterialet i Örebro har flera referensgrupper från EORTC 

använts: 

• All cancer patients: all stages på sida 15. Dessa kommer att benämnas i texten som 

”referensmaterialet”. Denna grupp utgörs av 23 553 patienter från hela världen. 

• Kolorektalcancer: all stages på sida 73. Dessa kommer att benämnas i texten som 

kolorektalcancerpatienter. Denna grupp utgörs av 1773 patienter från hela världen. 

• General population - Frisk kontroll population på sida 292. Dessa kommer att 

benämnas i texten som frisk kontrollgrupp. Denna grupp utgörs av 7802 patienter från 

hela världen [30]. 

Örebromaterialet var 4 patienter och materialet från Lund var 100 patienter, samtliga med 

SiNETs. 

Statistik  
Statistiska metoder som använts 

• Median 

• Interquartile range 

• Medelvärde 

• Standardavvikelse 

Datans utseende och spridningsmått  
Datan som samlades in från enkäterna var ordinal data. Datan bearbetades och 

transformerades på en linjär skala mellan 0-100. Jämförelserna mellan Örebro, Lund och 

referensmaterialet gjordes som oparade jämförelser. 

Datan presenterades i tabellform samt i diagram. 

Etiska reflektioner 
Tillsammans med enkäterna erhöll patienterna skriven information om syftet med artikeln, 

samt att deltagande var helt frivilligt. De informerades skriftligt om att de när som helst under 

undersökningens gång kunde avbryta utan skäl till detta, i linje med 

Helsingforsdeklarationen, Nürnbergkodexen och Belmontrapporten.  
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Patienterna informerades om att all data som samlas in var konfidentiell och inte kommer 

någon annan än undertecknade tillhanda. Data kommer avidentifieras vilket innebär att ingen 

enskild individ kommer att kunna identifieras vid presentation av datan. 

Patienterna informerades om att deltagande i undersökningen även gav undertecknade 

tillåtelse att komplettera enkäterna med Lab-svar, röntgen eller annan journaldata för att 

kunna vidare tolka resultaten från enkäterna.  

Efter informationen enligt ovan fick patienterna bocka i rutan för om de önskade delta eller 

inte: ”Ja, jag vill delta” eller ”Nej, jag vill inte delta”. 

Resultat 

Journalgranskning 
4 patienter svarade på enkäterna, deras svar finns redovisade i tabell 1. Av de patienter som 

svarade var kvinna och 3 var män, medianåldern var 65,5 år. Alla deltagarna hade fyllt i båda 

enkäterna komplett dvs inga svar saknades. Enkäterna fylldes i under oktober och november 

månad 2018.  Alla de 4 patienterna hade haft en kontinuerlig kontakt med vården under 

många år, och mestadels följts av samma specialist. 

3 av de 4 patienterna hade multipla samsjukligheter medan 1 av 4 hade enstaka 

samsjuklighet. Samtliga 4 patienter hade en metastaserad sjukdom och två av dessa hade fått 

ett återfall på den ursprungliga lokalen för primärtumören. 

4 av 4 patienter var under tiden för enkätundersökningen under pågående behandling med 

somatostatinanaloger samt att 3 av 4 krävde ytterligare symtomlindrande behandling för ex 

diarréproblematik. Alla patienterna gick på kontinuerliga kontroller på kirurgiska kliniken 

USÖ.   

Alla patienterna utom en patient hade påverkan på något av labproverna som används för att 

följa sjukdom/behandlingseffekt. 
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Förklaring till journalgranskning tabell 1 
Kön - M = man, K = Kvinna. Annan sjukdom – nej, enstaka, multipla. Kirurgi - 0 = ingen, 1 = Högersidig 
hemikolektomi/ileocekal resektion, 2 = Segmentell tunntarmsresektion, 3 = Tunntarms/colonresektion med 
leverresektion, 4 = Bypass kirurgi/ lymfnods excision. Grad – G1 eller G2 enligt utlåtande från patolog, baserat 

på bla Ki67. Tumörsymtom – symtom som kan härledas till karcinoid syndrom. Tumörbörda - enligt helkropps 
CT och/eller Ga-DOTATE PET/CT inom de senaste 24 månaderna, NED = non invasive evidence of disease, LR 
= local recurrence, DM = distant metastases. Lab-test – N = normalt, F = förhöjd, CA = Chromogranin A, fS-
5HIAA = fastevärde av 5-HIAA i serum, tU-HIAA = mätning av HIAA i dygnsurin.  
SSAs behandling- somatostatinanalogbehandling. Systemisk/lokalregional tumörbehandling – ex PRRT, 

cellgifter, alfa-interferon, everolimus, radiofrekvensablation, transarteriell embolisering , radioembolisering av 
levermetastaser. Symtomatisk behandling – nej, ja. Ny biopsi/kirurgi – nej, ja 

 

Tabell 1 
Journalgranskning i Örebro. P1-P4 representerar patienternas individuella svar i de olika kategorierna av 
frågor.  
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EORTC QLQ C30 
QoL 

Medianvärden för QoL för de 4 patienterna blev 67 av 100 möjliga, där svaren hade en 

spännvidd mellan 0-100, se tabell 2 och tabell 3 samt figur 3. 

Högre Score (S) på QoL innebar en god funktion. 

Funktionsgrad 

Frågorna gällande funktionsgrad härrör från C30 enkäten och finns redovisade i tabell 2 och 

tabell 3, samt figur 4. Resultaten var blandade. Role function (RF) och Emotional function 

(EF) var de kategorier där patienterna upplevde sämst funktion.  

De individuella värdena för RF låg mellan 67–100 (S) och EF låg mellan 67–100 (S).  

Social funktion hade högst funktionsgrad där individuell score (S) varierade mellan 83–100 

(S).  

Högre Score (S) på funktionsfrågor innebär en god funktion. 

Symtomgrad 

I beskrivningen av symtomgrad var det diarré (DI) och dyspné (DYS) som fick de högsta 

medianvärdena, se figur 5 samt tabell 3, på 17 med en individuell variation avseende Score 

(S) på 0-100 respektive 0-33. 

Trötthet (fatigue) var det symtom som förekom hos flest av patienterna, 3 av 4 stycken, vilket 

går att utläsa i tabell 2. De individuella skattningarna avseende trötthet varierade mellan 0-56 

(S). Samtliga patienter förnekade förlust av aptit eller förstoppningsproblematik. 

 Figur 3 
Medianvärde av QoL hos de undersökta populationerna. Hög Score (S) = god livskvalitet 
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I tabell 3 finns medianvärdet för smärta som var 8 och det var 2 av 4 patienter som 

rapporterade besvär med smärta enligt tabell 2. De individuella värdena i kategorin smärta 

varierade mellan 0-50 (S) 

Högre Score (S) på symtom innebär en högre förekomst av symtom. 

 

  

Figur 5 
Medianvärde av Score (S) i skattning av grad av symtom hos samtliga grupper; Referensmaterial, Lund och Örebro. 
Värden för funktionsgrad kommer från enkäten EORTC QLQ C30  

Figur 4 
Medianvärde av Score (S) i skattning av funktionsgrad för samtliga grupperna; Referensmaterial, Lund och Örebro. 
Värden för funktionsgrad kommer från enkäten EORTC QLQ C30.  
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 Tabell 2 
Enskilda patienters svar (P1-P4) i enkäterna EORTC QLQ C30 & EORTC QLQ GINET21. 

Figur 7 – Medianvärde av funktionsgrad hos patienterna i Lund och Örebro. Hög Score (S) = god 
funktion. 
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EORTC QLQ GINET21 
Symtomgrad 

I symtomgraderingen från GINET21 enkäten förekom en högre grad av symtom än i C30, för 

samtliga patienter.  

Samtliga 4 patienter upplevde någon typ av endokrin symtomatologi så som ex flush eller 

svettningar, vilket finns beskrivet i tabell 2 och tabell 3, medianen för de endokrina 

symtomen var 11 med en individuell variation mellan 11-22.  

Alla patienterna rapporterade någon typ av GI-relaterade symtom, vilket resulterade i ett 

medianvärde på 20. De individuella resultaten för denna kategori låg mellan 7-33. 

Samtliga patienterna upplevde någon grad av disease related worries (DRW), vilket gav 

DRW det högsta medianvärdet på 50, se figur 6, med en individuell variation mellan 22-89 

enligt tabell 2.  

Ingen av de 4 patienterna rapporterade några besvär avseende information/communication 

eller body image.  

Högre Score (S) på symtom innebar en högre förekomst av symtom. 

 

 
Figur 6 
Medianvärde av Score (S) i skattning av grad av symtom hos patienterna i Lund och Örebro. Värden för grad av 
symtom kommer från enkäten EORTC QLQ GINET21. 
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Tabell 3 
Medelvärde, standardavvikelse, median och IQR för Örebropatienternas svar i enkäterna EORTC QLQ C30 & EORTC 
QLQ GINET21 



 - 20 - 

Diskussion 

Statistiska metoder 
Initialt användes medelvärdet för att beskriva rapporterade resultat samt för jämförelse med 

de andra materialen. Medelvärdet var dock inte ett bra verktyg för att beskriva patienternas 

upplevda QoL, främst eftersom patientmaterialet i Örebro var så pass begränsat.  

Medelvärdet påverkades kraftigt av enstaka extremvärden och gav såldes en felaktig bild av 

de resterande deltagarna. Det är högst troligt att val av mätmetod för att presentera datan 

påverkade outcome starkt, speciellt i detta sammanhang med lite data.  

Medianen påverkades inte lika mycket av extremvärden som medelvärdet gjorde. Istället 

användes medianen för att presentera hur patienterna upplevt QoL vilket gav ett mer 

representativt svar. Då mängden data slutligen var begränsat valdes median som statistiskt 

mått istället för medelvärde 

Av samma anledning valdes Interquartile range istället för standarddeviation för att beskriva 

spridningen av data. 

Studien är liten och som tidigare nämnt är det svårt att dra slutsatser just eftersom materialet 

är begränsat. De resultat som presenterats i denna studien kan i dag i särskiljas från resultat 

som beror på slumpen. 

Studien hade tjänat på ett användande av ytterligare statistiska metoder för att säkerställa att 

slumpen inte var orsaken till resultatet, så som exempelvis beräkning av statistisk signifikans.  

I enlighet med Milanetto et al var tanken att göra statistiska analyser för att utreda huruvida 

olika faktorer från journalgranskningen påverkar patienternas QoL mer eller mindre. Då 

materialet var begränsat gjordes inte dessa analyser, främst för att de eventuella resultaten 

inte skulle kunna användas till vidare analys, då slumpen inte kan uteslutas.  

Quality of life 
SiNETs patienter i Örebro mår inte sämre än liknande patientgrupp i Lund. SiNETs 

patienterna i Örebro mår heller sämre än patienter med kolorektalcancer eller den generella 

cancersjuka populationen. 

Kronisk sjukdom och begreppet ”livskvalitet” 

Örebropatienterna har en högre QoL jämfört med funktionsgrad. Samma resultat har setts i 

studien i Lund samt i referensmaterialet. En fråga som uppstår är om QoL ev. skulle kunna 
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påverkas av att patientgruppen i Örebro är kroniskt sjuk, dvs att patienten värderar sin QoL 

lägre eftersom patienten är inställd på att han/hon har en kronisk sjukdom. 

En annan aspekt är om patienterna, trots valideringen av C30 enkäten [28], upplever frågan 

om QoL som abstrakt och svår att kvantifiera. Eventuellt är det lättare för patienterna att 

svara på konkreta frågor gällande funktion och symtom, men svårare att göra en generell 

helhetsbedömning av den mer abstrakta benämningen av "hälsa".  

Kön 

Tidigare studier [20][19][18], samt studien i Lund, har visat att män generellt skattar sin QoL 

högre än kvinnorna och att kvinnorna generellt upplever mer symtom. I dagsläget kan datan 

från Örebro varken bekräfta eller förneka detta resultat. 

Anledningen är främst det begränsade materialet från Örebro. Utöver detta var endast 1 av de 

4 patienterna från Örebro kvinna, vilket gör att det omöjligt att dra slutsatser baserat på kön.  

Samsjuklighet 

Djärv et al visar i sin studie från 2013 att det finns ett samband mellan en lägre QoL och ökad 

grad av samsjuklighet [23]. NETs patienterna lever länge och kommer med stor sannolikhet 

att hinna drabbas av andra sjukdom utöver sin NETs. 3 av 4 patienter i Örebro är multisjuka 

vilket enligt Djärv et al:s studie då skulle påverka och ge en lägre QoL. 

Milanetto et al visade även i sin studie i Lund att det finns ett samband mellan en sämre 

fysisk funktion och en högre förekomst av samsjuklighet. Det går inte att hitta ett samband 

mellan ökad mängd samsjuklighet och sänkt fysisk förmåga i materialet från Örebro, i 

motsatt trend har flera av patienterna trots multipla samsjukligheter beskrivit en mycket god 

fysisk funktion. 

Återigen är dock bristen på data från Örebro ett problem vid jämförelse, och det behövs mer 

data för att med säkerhet kunna varken bekräfta eller bestrida sambandet som påvisats i Lund. 

Jämförelse med kolorektalcancerpatienter 

SiNETs patienterna i Örebro upplever sin QoL på liknande sätt som kolorektalcancerpatienter 

från EORTC referensmaterial gör. Liknande resultat kan ses i materialet från Lund dvs att 

upplevelsen av QoL för SiNETs i Lund är väldigt likt kolorektalcancerpatienterna.  

Det är relevant att ta i beaktning att patienterna med NETs i många fall har en längre 

förväntad överlevnad, även vid en metastaserad sjukdom, än vad patienterna med en 

kolorektalcancer har. En patient med icke-metastaserad SiNET har en 5 årsöverlevnad på ca 
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90% och en metastaserad SiNET har en överlevnad mellan 60-75%, beroende på kön. 

Kolorektalcancerpatienterna har en beräknad 5årsöverlevnad mellan 61-65%, beroende på 

kön [2][31]. 

En patient med NETs kommer enligt överlevnadsstatistiken att leva fler år med en allvarlig 

sjukdom. Hur detta kommer att påverka QoL är i dagsläget inte utrett. Det som är 

problematiskt med materialet från Örebro är att patienterna är inkluderade oavsett vart i sin 

behandling de är. Kolorektalcancerpatienter är utfrågade vid baseline dvs innan behandling 

påbörjats.  

Eventuellt skulle ett annat resultat fås om man utvärderade Örebropatienterna vid baseline. 

Vid tid för enkätundersökningen var 4 av 4 patienter under SSAs behandling vilket påverkar 

mängden symtom och då även QoL till det bättre.  

Jämförelse med frisk kontrollgrupp 

Studien från Örebro bekräftar de resultat Milanetto et al fann vid jämförelsen mellan den 

friska populationen och SiNETs populationen. Patienterna i Örebro har en lägre QoL än en 

den friska kontrollpopulationen från EORTC referenskompendium. Detta är ett väntat resultat 

då det rör sig om en jämförelse mellan en frisk population och en cancersjuk population. 

Funktionsgrad 

Örebropatienterna har en högre funktionsgrad än patienterna i Lund. Generellt ses att både 

patienterna från Lund samt patienterna från Örebro mår relativt bra med hög medianscore (S). 

En högre score är förenligt med en bättre funktion, dvs 100 är det högsta möjliga värdet på 

funktion. 

Kontinuitet  

Vid jämförelse mellan Örebropatienterna och referensmaterialet – alla cancertyper, så kan 

man se att materialen kommer från olika länder, lider av olika typer av cancer och således 

även erhåller de olika typer av vård. Detta skulle kunna vara en förklaring till att patienterna i 

Örebro har en bättre funktionsgrad än referensmaterialet har. 

Det skulle ev. även kunna vara så att trots att SiNETs patienterna lever längre med sin 

sjukdom skulle kontinuiteten i vården för SiNETs patienterna bidrar till att denna grupp mår 

bättre. 

Den kompletterande journalgranskningen som gjordes i denna artikel visade att patienterna 

nästan uteslutande följs av en och samma specialist från kirurgiska kliniken under många år.  
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I en studie av Grey et al [32] som publicerades i British Medical journal 2018 visades det, 

genom en systematisk litteraturgenomgång, att kontinuitet i vården har en viss positiv effekt 

på överlevnaden. 

Patientpopulationen i Örebro är begränsad vilket då möjliggör att patienten kan ha en 

kontinuerlig ansvarig läkare under många år. Detta skulle kunna ge patienterna en känsla av 

trygghet vilken då återspeglas i deras mer positiva resultat i just denna frågan, dock krävs 

vidare utredningar för att kunna dra denna slutsatsen. 

Fysisk aktivitet och psykisk ohälsa 

Att upprätthålla fysisk aktivitet främjar god psykiskt hälsa, det framkommer i en artikel av de 

Ridder [33]. Artikeln hävdar att det även finns vinster med att upprätthålla en fysisk aktivitet 

trots kronisk sjukdom. 

Den av de 4 patienterna i Örebro som uppger minst besvär med sjukdomsrelaterad oro är 

även den patient som upplever en god fysisk funktion. Detta skulle således kunna vara en 

effekt av just den mekanism som beskrivits i de Ridders artikel, såklart kräver detta vidare 

utredning då resultatet endast går att härleda från 1 av de 4 patienterna. 

Grad av symtom 
Diarré 

Ett av de högsta medianvärdena gällande symtom för Örebropatienterna är diarré. Detta 

stämde även för studien i Lund vilket var väntat eftersom dessa studier innefattar liknande 

patientkategori. Det går dock inte att se samma resultat i referensmaterialet från EORTC. 

Patienter med NETs har en specifik symtomatologi som inte är direkt jämförbar med annan 

typ av cancer. Referensmaterialet från EORTC kommer från symtomen i C30 enkäten som är 

baserad på vanliga generella cancersymtom och tar således inte upp de symtom som är 

relevanta för NETs. 

Diarré är som nämnt tidigare ett av de vanligaste symtomen i det carcinoida syndromet som 

kan drabba hos patienter med SiNETs [34]. Diarrén kan vara svår att få under kontroll trots 

behandling samt att den kan vara orsakad av flera olika faktorer i sjukdomspanoramat [2]. 

Enligt Lawrence Schiller påverkar en kronisk diarré livskvaliteten hos patienterna och kan på 

sikt leda till att patienten behöver sluta sitt jobb, vilket då även leder till påverkan på 

självkänsla och ekonomi [35].  

Milanetto et al skriver i sin diskussion att patienter som lider av det carcinoida syndromet 

ofta ”påminns” om sin sjukdom då de trots behandling upplever symtom, vilket de hävdar 
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leder till en förstärkning av uppfattningen ”jag är sjuk”, samt att det ökar mängden disease 

related worries - DRW. Detta resonemanget är till viss del även applicerbart på materialet 

från Örebro men ytterligare undersökningar med större populationer krävs för att bekräfta 

resultatet. 

Sjukdomsorsakad oro – Disease related worries - DRW 

Både patienterna i Örebro och i Lund upplever en hög grad av sjukdomsrelaterad oro (disease 

related worries – DRW). Detta kan bero på att patienterna i många fall lever länge med sin 

sjukdom samt att de symtomen ibland kan vara svåra att få under kontroll trots 

läkemedelsbehandling. Många av patienterna lever som nämnt innan även länge med en 

metastaserad sjukdom, vilket orsakar omfattande oro inför framtiden. 

En av de 4 patienterna i Örebro var kvinna. Denna patient var den av de 4 som hade skattat 

DRW lägst, dvs den patient som uttryckte minst sjukdomsrelaterad oro av alla patienterna. 

Detta är motsatt det resultat som påvisats i Lund. Orsaken till att mönstret ser annorlunda ut i 

Örebro är återigen den sparsamma datan.  

Det är mer troligt att det resultat som presenterats i Lund är riktigt då andra studier också 

påvisat att kvinnorna med NETs generellt skattar sitt mående sämre och beskriver fler/större 

mängd symtom än männen [19].  

Det är viktigt för vården att erkänna de psykosociala förändringar som krävs av en patient 

med kronisk sjukdom. Att patienten successivt måste lära sig att acceptera sin sjukdom för att 

kunna anpassa sig och sitt liv till förändringen som sjukdomen ger upphov till samt att 

sjukvården måste våga hantera den ”psykiska ohälsa” som kommer med en kronisk sjukdom. 

Ev. kan de här patienterna tjäna på att vården gör större insatser gällande deras psykiska hälsa 

i framtiden [33][22]. 

Endokrina symtom och ålder 

I Lund visade studien att med en stigande ålder minskade förekomsten av endokrina symtom 

så som ex flush. De spekulerade i sin studie om att ”patienterna med ålder blir vana vid flush, 

och inte upplever det lika besvärande för QoL”.  

Patienterna I Örebro ligger nära varandra i ålder vilket gör att teorin om att ålder skulle 

påverka mängden symtom inte blir lika tydlig som den ev. skulle kunna bli i ett större 

patientmaterial med större spridning på ålder. 
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Teorin om ålder stämmer på den äldsta av patienterna från Örebro som hade minst mängd 

endokrina symtom. Dock gick inte teorin att applicera på resterande patienter som skattat 

varierande mängd med endokrina symtom oberoende av ålder. 

Trötthet – ”fatigue” 

Den låga förekomsten av trötthet (fatigue) hos Örebropatienterna skulle kunna bero på att 

denna grupp i mindre utsträckning utsätts för omfattande behandling med strålning och/eller 

cellgifter. Enligt Curt et al är det vanligt förekommande med trötthet som konsekvens av 

cytostatikabehandling vid cancer [36]. Eftersom cytostatika mer ofta ingår som 

behandlingsalternativ vid andra cancertyper [2] kan den högre förekomsten av trötthet hos 

referensmaterialet vara beroende av just detta.  

Smärta 

Vid jämförelse mellan referensmaterialet och materialet från Örebro syns att 

referensmaterialet upplever betydligt mer smärta än patienterna i Örebro.  

Smärta vid cancer är vanligt förekommande, och det finns olika teorier om vad som ger 

upphov till smärta vid cancer [37][38]. En teori är att smärtan kan vara orsak av det sätt som 

tumör/cancer växer på.  

Möjligen kan det vara så att NETs inte drabbas av samma höga förekomst av smärta då 

tumörerna tillväxer långsamt och under lång tid, dock kräver detta vidare utredning. 

Mängden rapporterad smärta skiljer även vid jämförelse mellan Örebro och Lund. Det som 

skulle kunna ge upphov till skillnader är att alla patienterna som inkluderades i Lund var 

opererade, medan endast 3 av 4 i Örebro var opererade. Ev. finns en högre förekomst av 

smärta hos patienterna i Lund då de alla genomgått kirurgiska ingrepp och ev. skulle kunna 

ha ådragit sig postoperativa komplikationer så som exempelvis smärta. 

Symtomatisk behandling med somatostatinanaloger  

76% av patienterna i Lund är eller har varit under somatostatinanalogbehandling, dock är det 

svårt att från deras artikel utläsa hur stor andel som är medicinerade vid tidpunkt för 

enkätundersökningen. Journalgranskningen i Örebro visade att 4 av 4 patienter är under 

pågående SSAs behandling, vilket ger en anledning att tro att dessa patienterna skulle 

uppleva mindre symtom relaterat till SiNETs. Patienterna i Lund upplever också en högre 

grad av symtom, än vad Örebropatienterna gör.  
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En av de största anledningarna till att Örebros patientgrupp mår bör vara att de alla är under 

behandling med SSAs [29], som främst ges för att mildra hormonellt betingade symtom. 

Milenetto et al kunde genom analys i sin artikel konstatera att en av de tyngst vägande 

faktorerna för bättre QoL för just denna patientgrupp är just somatostatinanalogbehandling. 

Jämförelse mellan Örebro och Lund 

Rapportering av vissa symtom skiljer sig markant mellan Lund och Örebro. Frågan 

”Information/Communication”, ”social function scale” och ”sexual function scale” (se bil.2). 

Dessa frågor kommer från GINET21 enkäten och beskriver således enbart symtom. En 

högre score motsvarar en högre grad av symtom. 

Patienterna i Örebro har alla varit eniga i frågan ”information/communication” att det inte 

varit svårt att hitta korrekt information om sitt tillstånd eller att få kontakt med vården. I 

motstridighet med detta har samtliga patienter i Lund rapporterat att det varit mycket svårt 

att hitta korrekt information om sitt tillstånd eller att få kontakt med vården. 

Vid närmare granskning av Milanettos et al syns att frågor gällande symtom kategoriserats 

tillsammans med frågor gällande funktion. Fundamental skillnad på dessa frågor är att hög 

score på symtomfrågor innebär mycket symtom och i omvänd ordning innebär en hög score 

på en funktionsfråga en god funktion. 

Det borde finnas bra förutsättningar för att patienterna i Lund skall kunna få tillgång till den 

information de behöver. Detta stämmer såklart endast om antagandet om att vården i Lund är 

organiserad på ett liknande sätt som vården i Örebro. Patienterna i Örebro följs kontinuerligt 

under många år, har ofta tillgång till en kontaktsjuksköterska samt att det i många fall är 

samma specialistläkare som är involverad i dessa patienter.  

Denna stora skillnad mellan grupperna kan ha att göra med att data har hanterats olika i Lund 

och Örebro, alternativt handlar det om att frågan tolkats annorlunda. Det är svårt att 

ytterligare utreda frågan utan att ta kontakt med författarna av artikeln. Eventuellt har 

författarna i Lund gjort någon annan beräkning som inte, till vår vetskap, finns beskriven i 

instruktionsmaterialet från EORTC.  

Vidare blir det svårt att göra ett uttalande gällande dessa frågor om hur Örebro och Lunds 

patienter förhåller sig till varandra då resultatet verkar vara sammanställt på olika sätt. 
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Styrkor och svagheter 
Svagheter 

Den största svagheten i studien är den väldigt begränsade mängden data från Örebro. De data 

som vi har jämfört med har varit betydligt större, 100 patienter och över 20 000 patienter. 

Detta innebär att jämförelsen inte blir rättvis och att det är mycket svårt att dra tillförlitliga 

slutsatser. 

Det var problematiskt att patienterna i Örebro inte inkluderades i studien vid samma tidpunkt 

som de olika referensmaterialen. EORTC har som standard att patienterna skall svara på 

enkäten innan de påbörjar behandling, det vore önskvärt att ev. framtida studier i Örebro gör 

på liknande sätt. 

Materialet från Örebro bestod av 1 kvinna och 3 män. Detta gör det omöjligt att dra slutsatser 

baserat på kön. 

 

Styrkor 

Det lilla materialet från Örebro lämpar sig inte för statistiska analyser, dock kunde enkäterna 

kompletteras med en mycket grundlig och noggrann journalgranskning pga det begränsade 

antalet deltagande patienter. Samma omfattande journalgranskning i en större 

patientpopulation hade varit svårt att hinna med. 

 

Allt material som kommer från EORTC är validerat och testat, vilket ger bra förutsättningar 

för studien. Det finns även många tidigare gjorda studier med EORTC enkäter som 

studieledare kan använda som underlag för upplägg av studien. 

 

Till skillnad från materialet i Lund och referensmaterialet, svarade alla patienterna i Örebro 

på alla frågor. Det fanns således inget bortfall av information från enkäterna vilket är en stor 

styrka. 

 

Patientpopulationen från Örebro är trots deras ringa storlek en relativt homogen grupp. De 

ligger nära varandra i ålder samt att deras resultat varit liknade. Således är materialet bra att 

jämföra med då vi anser att gruppen, trots sin storlek, ändå är relativt representativ för 

patientkategorin.  
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Konklusion  
Denna artikel visar således att SiNETs patienter i Örebro inte mår sämre än samma 

patientgrupp i Lund. Den visar även att SiNETs patienterna inte mår sämre än patienter med 

kolorektalcancer eller den generella cancersjuka populationen. 

Tendensen verkar vara att patienterna i Örebro följer de tidigare visade resultaten för 

patienter med NETs. Det kommer dock att krävas ett betydligt större material från Örebro för 

att kunna göra jämförelsen med andra material rättvisa. 

Patienterna i Örebro uttrycker att de inte har haft svårt att få information om sitt 

sjukdomstillstånd. Detta kan bero på en god kontinuitet i vården, vilket styrks av 

journalanteckningar i den kompletterande journalgranskningen.   

Jämförelserna avseende funktionsgrad står sig väl mot tidigare resultat och inga större 

skillnader ses. Gällande graden av symtom är spridningen betydligt större, vilket är väntat, då 

det finns en stor individuell variation inom gruppen SiNETs. Detta sammanvägd med att 

grupperna fyllt i sina enkäter vid olika tillfällen under sjukdomsförlopp och behandling gör 

att jämförelsen blir svårtolkad. 

För framtida studier bör en övervägning göras om man på annat sätt kan inkludera fler 

patienter, eventuellt genom att vidga inklusionskriterierna ytterligare. Vidare 

rekommendation vore att patienterna svarar på enkäten vid baseline, för att få ett mer 

likvärdigt material att använda i jämförelser. 
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