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SJÄLVKÄNSLA HOS UNGA VUXNA SOM ÖVERLEVT BARNCANCER I
CENTRALA NERVSYSTEMET*

Jenny Rickardson

Unga vuxna som överlevt barncancer i centrala nervsystemet (CNS)
löper ökad risk för negativa neuropsykologiska, fysiska och
psykologiska sena effekter. Låg självkänsla är en riskfaktor för
psykisk ohälsa men tidigare forskning om hur barncancer i CNS och
dess behandling påverkar självkänsla är begränsad. Med
självrapporteringsformuäret Self Esteem Questionnaire (SEQ-42)
undersöktes självkänsla hos en populationsbaserad rikstäckande
kohort med 528 unga vuxna överlevare jämfört med 995 personer i en
stratifierad kontrollgrupp. Patientgruppen hade signifikant lägre
självkänsla än kontroller i fem av sex dimensioner i SEQ-42 (p
<0,0001). Bland patienterna var den sammanfattande globala själv-
känslan positiv (skalvärde > 2,5) hos en majoritet, 78,2%, men risken
för negativ självkänsla var i flera dimensioner dubbelt så stor för
patientgruppen jämfört med kontrollgruppen. Kvinnor och personer
med diagnoserna oligodendrogliom, medulloblastom/PNET, kraniala
och spinala germinom eller kraniofaryngeom hade lägre självkänsla än
andra undergrupper (p < 0,0001 – 0,037). 

Under uppväxtåren utvecklas människan från ett embryo till en individ med
häpnadsväckande förmågor. Utvecklingen är kumulativ och sker i samspel med vår
omgivning (Novak & Peláez, 2003). Barncancer innebär en serie traumatiska händelser
som ställer barnets och familjens tillvaro på ända (Stuber, Kazak, Meeske & Barakat,
1998). Det innebär ett avbrott i utvecklingen på flera plan. Dels måste barnet fysiskt
besegra sjukdomen. Behandlingen är ofta invasiv och påfrestande för kroppen – det kan
innebära mataversioner, håravfall, kirurgiskt avlägsnande av tumörer, framtida
infertilitet och andra fysiska och neuropsykologiska förändringar (Ness et al., 2009).
Dessutom innebär cancersjukdom i många fall ett socialt avbrott (Soanes, Hargrave,
Smith & Gibson, 2009). Skolgången avbryts ofta under en längre tid, barnets normala
sociala relationer blir mer avlägsna och föräldrar blir mer oroliga för barnets hälsa och
överlevnad (Anclair, Hovén, Lannering & Boman, 2009; Soanes et al., 2009).

De senaste decennierna har det skett dramatiska förbättringar i behandlingen av cancer
(Wallace, Harcourt, Rumsey & Foot, 2007). Det har resulterat i att barn och ungdomar
som drabbas av cancer numera överlever i större utsträckning än för 20 år sedan. I dag
förväntas ungefär 75 procent av dem som drabbas av barncancer överleva minst fem år
(Patterson, Holm & Gurney, 2004), men variationen är mycket stor mellan olika
tumörtyper (Ness et al., 2009).

Forskningen om cancersjukdomars psykologiska och sociala påverkan på barn och
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ungdomar och deras familjer har det senaste decenniet vuxit till ett stort forskningsfält.
Mycket av forskningen har handlat om hur barnet självt, syskon och föräldrar hanterat
ett cancerbesked, vad familjen och andra närstående har för copingstrategier för att
handskas med den stress och påfrestning det innebär att drabbas av ett svårt besked som
en livshotande sjukdom(McCubbin, Balling, Possin, Frierdich & Bryne, 2002). Därför
har många vetenskapliga artiklar i ämnet kommit att handla om bland annat
posttraumatisk stress, som i högre grad återfinns hos föräldrar till barn som överlevt
cancer än i andra familjer (Barakat, Kazak, Meadows, Casey, Meeske & Stuber, 1997;
Lindahl Norberg & Boman, 2008). Barnen själva uppvisar efter tillfrisknandet dock inte
någon ökning av symtom på posttraumatisk stress (Barakat et al., 1997).

Sena effekter
I takt med att allt fler barn och ungdomar överlever tumörsjukdomar har också
forskningen kommit att fokusera mer på sena effekter, det som kallas sequelae. Hjern,
Lindblad och Boman (2007) har i en nationellt täckande registerstudie visat att unga
vuxna som överlevt barncancer har en mångfaldigad risk för någon form av
funktionsnedsättning. Av alla som föddes i Sverige mellan 1962 och 1981 drabbades
2 503 personer av cancer före 16 års ålder och överlevde. Av dessa uppbar år 2002
13,8% någon form av långvarig ekonomisk sjukersättning och/eller personlig assistans
till följd av hel eller delvis oförmåga att arbeta eller ta hand om sig själv, jämfört med
2,7% av de drygt 1,9 miljoner jämnåriga unga vuxna utan cancersjukdom i bagaget. Av
cancerpatienterna var de med tumörer i centrala nervsystemet mest drabbade: 26,2%
uppbar år 2002 någon form av långvarig ekonomisk sjukersättning och/eller personlig
assistans på grund av hel eller delvis oförmåga att arbeta eller ta hand om sig själv
(Hjern, Lindblad & Boman, 2007).

Barn och ungdomar som överlevt cancer har i tidigare forskning i regel inte funnits vara
mer depressiva, mer ångestfyllda eller ha lägre självförtroende än kontrollgrupper eller
normer, även om forskningsresultaten är något motstridiga (Eiser, Hill & Vance, 2000).
Några studier har funnit att överlevare av barncancer har bättre självförtroende och
bättre psykisk hälsa än kontrollgrupper (Anholt, Fritz & Keener, 1993; Elkin, Phipps,
Mulhern & Fairclough, 1997), andra att den psykiska hälsan bland de som överlevt
barncancer är något sämre än för friska kontroller (Zeltzer et al., 2009). Under vissa
förutsättningar händer det också att barn och ungdomar som överlevt cancer ser mer
positivt på tillvaron och i vissa avseenden får förbättrad livskvalitet efter framgångsrik
behandling (Parry & Chesler, 2005).

Barn och ungdomar som drabbats av tumörer i centrala nervsystemet (CNS), är dock en
särskilt utsatt grupp. Behandlingen och sjukdomen riskerar att påverka hjärnans och
centrala nervsystemets funktioner och det finns en ökad risk för omedelbara och sena
negativa effekter (Boman, Hovén, Anclair, Lannering & Gustafsson, 2009). Tidigare
forskning har visat på långsiktiga följder i form av sämre sociala färdigheter,
sämre/färre vänskapsrelationer och större svårigheter i skolan (Boydell, Stasiulis,
Greenberg, Greenberg & Spiegler, 2008). Fysiska och neuropsykologiska handikapp till
följd av barncancersjukdom i CNS också visat sig kunna bli värre med tiden (Ness et al,
2009).
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Överlevare av barncancer i CNS har i en annan stor svensk registerstudie visat sig ha
lägre utbildningsnivå, högre andel arbetslösa och lägre inkomster senare i livet både
jämfört med friska kontroller och personer med andra tumörsjukdomar (Boman,
Lindblad & Hjern, 2009). Högre arbetslöshet, lägre utbildningsnivå, mer affektiva
problem, fler/värre fysiska funktionsnedsättningar och sämre chanser att uppnå
önskvärda sociala mål (som att bilda familj, träffa vänner, ha ett arbete man trivs med)
är också mer påtagliga långsiktiga konsekvenser för överlevare av CNS-tumörer, än
friska eller överlevare med andra cancersjukdomar (Gurney et al., 2009). Före detta
hjärntumörspatienter har också ökad risk för psykisk ohälsa, neurologisk dysfunktion
och sämre fysisk hälsa jämfört med syskon, överlevare av andra tumörsjukdomar eller
normdata (Zeltzer et al., 2009). Tillväxtproblem, motoriska svårigheter, inlärnings-
svårigheter och lätt uttröttbarhet är andra sena effekter som observerats hos personer
som överlevt barncancer i CNS (Hjärntumörer – Barncancerfonden, 2009).

Nuvarande forskningsläge ger alltså vid handen att patienter som överlevt en
tumörsjukdom i centrala nervsystemet är en grupp som av både sjukdom och
behandling riskerar att drabbas av fler och mer allvarliga sena effekter än patienter med
andra cancertyper.

Tumörer i centrala nervsystemet hos barn
Tumörer i hjärnan och övriga centrala nervsystemet drabbar ungefär 70 barn i Sverige
varje år och utgör cirka 25 procent av alla tumörsjukdomar hos barn (Hjärntumörer –
Barncancerfonden, 2009). En tumör klassificeras enligt flera olika system, bland annat
utifrån hur malign (elakartad) den är och i vilken slags celler den har sitt ursprung.
Nedan beskrivs de vanligaste formerna av CNS-cancer som drabbar barn.

Astrocytom.
Tumörer i astrocyter, de vanligaste gliacellerna (hjärnans hjälpceller med bland annat en
stabiliserande och skyddande funktion), kallas astrocytom. Astrocyter finns i både vit
och grå substans och astrocytom är den vanligaste formen av tumör i centrala
nervsystemet (Svensson, Peredo & Mathiesen, 2009). Låggradiga astrocytom (mindre
maligna) har god prognos, medan höggradiga (mer maligna) har sämre
överlevnadsprognos. Behandlingen består vanligen av både kirurgiskt avlägsnande av
tumören och strålbehandling och/eller cellgifter (Bolander, 2008).

Ependymom.
Ependymom är tumörer i ependymceller, de gliaceller som omger ventriklarna. De kan
sprida sig med ryggmärgsvätskan till andra delar av nervsystemet. Ependymom kan
vara både maligna och godartade och behandlas i första hand med kirurgi (Bolander,
2008).

Oligodendrogliom.
Oligodendrogliom är tumörer i oligodendrocyter, de gliaceller som bildar myelin i
hjärnan och ryggmärgen (Svensson et al., 2009). Oligodendrogliom kan vara både
maligna och godartade, och – precis som astrocytom – vara belägna nästan var som
helst i hjärnan och centrala nervsystemet. De behandlas ofta med både kirurgi och
strålbehandling (Bolander, 2008).
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Germinom, intrakraniala och intraspinala.
Germinom är tumörer i fortplantningsceller. De återfinns i hjärnan eller ryggmärgen och
förekommer också i äggstockar och testiklar. (Svensson et al., 2009). Germinom är
maligna tumörer med i viss mån ändå generellt god prognos på grund av att tumörtypen
är känslig för cytostatika och strålning (Bolander, 2008). Germinom är dock en
heterogen grupp tumörer och  variationen i överlevnad är stor (Packer, Cohen &
Cooney, 2000).

Medulloblastom/PNET.
Medulloblastom/PNET (primitiva neuroektodermala tumörer) är maligna tumörer i
nervceller. De växer från början i cerebellum,  lillhjärnan, men sprider sig ofta till
övriga centrala nervsystemet. Medulloblastom/PNET växer snabbt och behandlas
vanligen med kirurgi, strålning och cellgifter (Svensson et al., 2009).

Kraniofaryngeom.
Kraniofaryngeom är en typ av tumör som drabbar hypofysen. Kraniofaryngeom
behandlas i första hand med kirurgi (Bolander, 2008). Behandlingen kan slå ut all egen
hormonproduktion, patienten behöver i så fall livslång hormonbehandling som följd.
Övervikt och problem med hunger- och mättnadskänslor är vanliga följder av
behandlingen (Lannering & Elfverson, 2008).

Självkänsla och närliggande begrepp
Det finns flera psykologiska begrepp som handlar om hur vi ser så oss själva:
självförtroende, självbild, självuppfattning och självkänsla är några av dem.
Självförtroende kan sägas vara en metakognition om tilltron till vår egen förmåga
(Kleitman & Stankov, 2006), självbild den övergripande bild vi har av oss själva
(Kåver, 2007) och självuppfattning är i stort en synonym till självbild. Begreppet
självkänsla har i tidigare litteratur definierats som en positiv eller negativ attityd vi har
gentemot oss själva; en känsla av vårt eget värde (Rosenberg, Schooler, Schoenbach &
Rosenberg, 1995).

Självkänsla refererar till en utvärdering och evaluering som vi gör om och av oss själva
(DuBois, Felner, Brand, Phillips & Lease, 1996). Självkänsla har både kognitiva och
affektiva inslag (Rosenberg et al., 1995). En beskrivning av oss själva kallas i tidigare
forskning för självkonceptualisering och kan utgöras av fraser eller tankar som ”Jag är
inte så bra i bollsporter” eller ”Jag är bra på att räkna”. Distinktionen mellan
självkonceptualisering och självkänsla går vid själva utvärderingen av ens beskrivna
själv (DuBois et al, 1996): ”Jag är inte så bra i bollsporter, och det är jag missnöjd med”
eller ”Jag är bra på matte och det är jag stolt över”.

Självkänsla är i detta perspektiv resultatet av en process där innehållet i själv-
konceptualiseringen jämförs med eller bedöms utifrån en individs värderingar eller
krav. Hög eller låg självkänsla är därför inte direkt kopplat till självkonceptualiseringen,
utan beror på hur höga krav man ställer på sig själv eller vad man har för värderingar
(DuBois et al, 1996): ”Jag är inte så bra i bollsporter, men det spelar mig ingen roll”
eller ”Jag är bra på matte, men inte så bra som jag skulle vilja vara”.
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Utvecklingspsykologerna Novak och Peláez (2003) definierar självkänsla som en egen-
utvärdering av vad vi kan göra och hur vi upplever att andra upplever oss. Rosenberg
med flera (1995) gör skillnad på global självkänsla och specifik självkänsla. Självkänsla
beskrivs av Rosenberg som en attityd – en föreställning eller trossats gentemot något.
Den globala självkänslan handlar om ens positiva eller negativa attityd gentemot oss
själva i sin helhet: ”Jag tycker om mig själv som jag är”. Specifik självkänsla handlar
om någon specifik aspekt av vår självkonceptualisering: ”Jag är nöjd med hur bra jag är
på att skriva”. DuBois med flera (1996) har visat att olika specifika självkänslor –
underdimensioner av självkänsla – bidrar till vår globala självkänsla.

Under barndom och tonår läggs grunden för de värderingar och attityder vi har till oss
själva och våra självkonceptualiseringar som vuxna (DuBois et al., 1996). De flesta
utvärderingar vi gör av oss själva härstammar från vårt samspel med andra (Novak &
Peláez, 2003): föräldrar, syskon, lärare, kolleger. Om vi får höra att vi är fula, så blir det
internaliserat, får vi höra att vi är bra som vi är så utvärderar vi oss själva i mer positiv
dager (Novak & Peláez, 2003).

Varför behöver vi studera självkänsla?
Låg självkänsla har i ett flertal tidigare studier associerats med en rad riskbeteenden,
Hos ungdomar och unga vuxna har man funnit samband mellan låg självkänsla och
missbruk och kriminalitet (Gordon & Caltabiano, 1996), ätstörningar – särskilt för unga
kvinnor (McGee & Williams, 2000; Pitkänen, 1999) och ökad risk för suicidtankar och
suicidförsök (Wild, Flisher, Bhana & Lombard, 2002). Men det finns också
forskningsresultat som motsäger detta: Låg självkänsla har befunnits vara orelaterad till
missbruk (Koval & Pederson, 1999) och suicidalitet för tonåringar (Beautrais, Joyce &
Mulder, 1999). Dessa inkonsistenta resultat tros bero på olika definitioner av självkänsla
och huruvida man har mätt enbart global självkänsla och/eller specifik självkänsla
(Wild, Flisher, Bhana & Lombard, 2004).

I studier där global och specifik självkänsla har särskiljts har låg global självkänsla visat
sig ha samband med suicidalitet (Wild et al., 2004; McGee & Williams, 2000; Yoder,
1999) och ökad missbruksrisk (Gordon & Caltabiano, 1996; Scheier, Botvin, Griffin &
Diaz, 2000). Bhar, Ghahramanlou-Holloway, Brown och Beck (2008) har också visat på
samband mellan låg självkänsla och ökad suicidrisk för patienter i psykiatrisk
öppenvård, även sedan man kontrollerat för andra depressiva symtom.

De senaste årens forskning på vuxna och självkänsla pekar mer entydigt på att låg
självkänsla är förknippat med sämre psykisk hälsa. Låg självkänsla visade sig vara en
riskfaktor för depression från unga år ända till ålderdom i en flerårig tysk/kanaden-
sisk/amerikansk studie. Författarna har inte bara funnit ett samband mellan låg
självkänsla och depressiva symptom, utan också visat att låg självkänsla medför ökad
risk för depression senare i livet, men att depression inte ger lägre självkänsla. (Orth,
Robins, Trzesniewski, Maes & Schmitt, 2009).

En 32-årig longitudinell engelsk studie har visat på samband mellan låg självkänsla och
senare depression samt låg självkänsla och senare generaliserat ångestsyndrom, GAD
(Moffitt et al., 2007). Även en svensk studie från 2009 har visat ett samband mellan låg
självkänsla och senare depression (Sjöholm, Lavebratt & Forsell, 2009). I en grekisk
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studie från 2009 visade sig låg självkänsla också korrelera med ökad risk för våld i nära
relationer, både för förövare och offer (Papadakaki, Tzamalouka, Chatzifotiu &
Chliaoutakis, 2009). Låg självkänsla har också funnits vara en sårbarhetsfaktor för
självskadebeteende (Fliege, Lee, Grimm & Klapp, 2009).

Att ha låg självkänsla är alltså förknippat med en större sårbarhet för psykisk ohälsa på
flera områden. Självkänsla är dock, som beskrivits ovan, en attityd (Rosenberg et al.,
1995). Och självkänsla och andra attityder har i tidigare forskning visat sig vara
påverkbara (Kåver, 2007). Kortvarig kognitiv beteendeterapi har funnits höja
självkänslan hos vuxna med ADHD (Bramham, Young, Bickerdike, Spain, McCartan
och Xenitidis, 2009). Proudfoot, Corr, Guest och Dunn (2009) har också visat att
korttids kognitiv beteendeterapi kunde höja självkänslan hos en grupp anställda män i
ett finansföretag. Levy och Ebbeck (2005) har funnit att övningar med syfte att
acceptera sin kropp som den är kan höja självkänslan hos vuxna kvinnor. En annan form
av kognitiv beteende terapi, Acceptance and Commitment therapy (ACT) har också
visat sig effektiv för att lära sig acceptera sina förutsättningar och minska problem som
orsakas av föreställningar om hur saker b o r d e  vara (Wicksell, 2009).
Barncancerpatienter som får information och socialt stöd kan stärka sin självkänsla och
därigenom indirekt öka sin sociala, emotionella och psykiska hälsa (Ishibashi, 2001).

Barncancer och självkänsla
Få studier har fokuserat på hur cancersjukdom och därmed förknippad behandling
påverkar ett barns självkänsla. I en holländsk studie från 2004 fann man dock att före
detta cancerpatienter med låg självkänsla var en riskgrupp för låg livskvalitet, men det
fanns inga större skillnader i självkänsla mellan patientgrupp och kontrollgrupp i stort
(Langeveld, Grootenhuis, Voûte, De Haan & Van Den Bos, 2004). Andra har funnit att
unga vuxna som haft cancer i barndomen hade lägre självkänsla än friska kontroller och
äldre vuxna som överlevt cancer i barndomen (Cantrell & Lupinacci, 2008). Seitzman
med flera (2004) har visat att global självkänsla var signifikant något lägre hos
överlevande cancerpatienter än friska kontroller, men att 81 procent av överlevarna ändå
hade en positiv självkänsla.

Syfte och frågeställning
Patienter som under barndom eller tonår behandlats för tumörer i centrala nervsystemet
utgör en riskgrupp för negativa sena effekter (Zeltzer et al., 2009). Långvariga
sjukhusvistelser långt bort från vanliga sociala sammanhang i känsliga perioder av
biologisk, fysisk och psykologisk utveckling kombinerat med särskilt riskfylld
behandling ger en förhöjd risk för akuta och sena effekter (Boman, Hovén et al., 2009;
Soanes et al., 2009): både medicinska, funktionella, neuropsykologiska och
psykologiska, varav de senare står i fokus för denna uppsats.

Kännedom om och hur tumörer i centrala nervsystemet och behandling av dessa
långsiktigt påverkar psykologisk utveckling avseende självkänsla ger värdefull kunskap
för planering och utveckling av uppföljning, rehabilitering, stödinsatser och prevention.
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Detta leder oss fram till följande frågeställningar:

1. Finns det skillnader i självkänsla hos överlevare av barncancersjukdom i centrala
nervsystemet jämfört med en kontrollgrupp? Hur ser dessa skillnader i så fall ut?

2. Hur varierar utfallet ovan i patientgruppen med oberoende bakgrundsvariablerna kön,
ålder vid diagnos, ålder vid mättillfälle, synliga kroppsliga spår och tumörtyp?

Me tod

Undersökningsdeltagare
Patientgruppen bestod av en populationsbaserad nationellt täckande kohort av unga
vuxna som överlevt tumörer i centrala nervsystemet som barn eller tonåringar.

Identifiering av patienterna och insamling av medicinska data skedde med hjälp av det
nationella barncancerregistret, NBCR, som innehåller data om patienter som
diagnostiserats med cancersjukdom under barndom eller tonår. Föreliggande studie om
patienternas självkänsla är en del av ett mera omfattande pågående nationellt
forskningsprojekt om vuxna som överlevt CNS-cancer i barndom eller under tonåren.
Forskningsprojektet fokuserar på hälsa, funktion och uppföljningsbehov hos överlevare
och deras familjer.

För att inkluderas i både det mer omfattande forskningsprojektet samt föreliggande
studie skulle patienterna uppfylla följande kriterier:

• Diagnostiserade med primär tumörsjukdom i centrala nervsystemet mellan åren
1982 och 2001.

• Diagnos innan patienten fyllt 19 år.
• Minst fem år skulle ha passerat sedan patienten fått sin diagnos.
• Patienten skulle vid mättillfället ha fyllt minst 18 år.

Av de 5 443 barn som enligt NBCR diagnostiserats med cancer mellan 1982 och 2001,
hade 1 535 fått en diagnos med primärt en tumörsjukdom i centrala nervsystemet. Enligt
registret hade 449 av dessa patienter avlidit. Av de kvarvarande uppfyllde 708 samtliga
inklusionskriterier. Av dessa hade elva avlidit sedan senaste uppdateringen av registret.
Av de kvarvarande 697 gick fem överlevare inte att nå. 603 (86,5%) returnerade
formulär med helt eller delvis ifyllda data. 528 personer (75,6% av 697 möjliga
svarande) hade fyllt i SEQ-42, det självskattningsinstrument som använts för att mäta
självkänsla i studien.

I patientgruppen hade 46,8 procent drabbats av tumörtypen astrocytom, vilket är den
vanligaste tumörtypen för barn som diagnostiseras med cancer i centrala nervsystemet
(Hjärntumörer – Barncancerfonden, 2009). För valda medicinska data se tabell 1.
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Tabell 1. Medicinska data för patientgruppen.
Diagnos N (%) Ålder vid

diagnos
m (SD)

Ålder vid
mätning
m (SD)

Kvinnor, %

Astrocytom 247 (46,8) 10,1 (4,4) 26,1 (4,9) 51,8
Ependymom 45 (8,5) 10,1 (4,9) 26,8 (5,1) 57,8
Oligodendrogliom 21 (4,0) 9,7 (4,9) 27,4 (5,6) 47,6
Germinom 22 (4,2) 13,0 (3,5) 29,0 (5,2) 40,9
Kraniofaryngeom 45 (8,5) 10,0 (4,0) 26,2 (5,5) 51,1
Medulloblastom/PNET 68 (12,9) 9,1 (4,7) 25,9 (4,5) 39,7
Övriga gliom 13 (2,5) 10,1 (3,6) 24,2 (3,9) 38,5
Övriga/ospec CNS 67 (12,7) 13,8 (2,7) 26,4 (5,0) 38,8

Den kontaktade kontrollgruppen bestod av 2500 individer ur Sveriges befolkning
stratifierade efter födelseår (1965–1988), kön och bostadsort. Kontrollgruppen var
slumpmässigt utvald från hela normalpopulationen och därmed inte rensad från
individer med sjukdom eller handikapp. Det kan alltså finnas individer även i
kontrollgruppen som har haft cancer eller andra svåra sjukdomar. Av de kontaktade
kontrollgruppsindividerna returnerade 996 personer formulären, 995 formulär var
fullständigt ifyllda.

Jämförande analyser visade att det var signifikant fler kvinnor i kontrollgruppen och att
personerna i kontrollgruppen i snitt också var signifikant äldre Patientgruppen hade
signifikant lägre utbildningsnivå, var i större utsträckning arbetslös, hade i mindre
utsträckning egna barn, var i större utsträckning bidragsberoende och hade inte heller en
fast partner i samma omfattning som kontrollgruppen (tabell 2).

Tabell 2. Demografiska data för patientgrupp och kontrollgrupp.
Data Patienter

(N = 528)
Kontroll

(N = 995)
X2/t p

Kvinnor (%) 48,1 62,2 X2 (3) = 171,74 <.0001
Ålder vid mätning, m (SD) 26,30 (4,98) 29,72 (5,65) t (1558) = 12,78 <.0001

Åldersspridning 19 – 40 20 – 41
Åldersdata saknas, n - 39

Utbildningsnivå (%)
Ej avslutat grundskolan 5,3 2,0 X2 (1) = 12,36 = 0,001
Avslutat grundskolan 11,7 5,1 X2 (1) = 12,35 = 0,001
Avslutat gymnasieutb. 39 29,4 X2 (1) = 31,48 <.0001
Påbörjat eftergymn. utb. 17,6 18,9 X2 (1) = 49,31 <.0001
Avslutat eftergymn. utb. 26,9 44,6 X2 (1) = 42,17 <.0001

Arbetslösa (%) 25,7 10,8 X2 (1) = 56,62 <.0001
Fast partner (%) 44,3 77,9 X2 (1) = 173,24 <.0001
Egna barn (%) 13,6 40,6 X2 (1) = 116,22 <.0001
Bidrag (%), (ej studiemedel,
föräldrapeng, barnbidrag)

28,3 7,8 X2 (1) = 111,81 <.0001
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Vissa av de demografiska skillnaderna mellan patient- och kontrollgrupp skulle kunna
förklaras av ålders- och könsskillnaden: kvinnor i Sverige har högre utbildningsnivå än
män (Statistiska Centralbyrån, 2009) och den något äldre kontrollgruppen kan förväntas
ha hunnit skaffa fler barn och fast partner i större utsträckning. För att möjliggöra
jämförande analyser av självkänsla mellan patient- och jämförelsegrupp med samtidig
kontroll för potentiellt medierande faktorer hanterades utbildningsnivå som variabel på
intervallskalenivå där medelvärdet fick representera approximativ utbildningsnivå
(Boman, Hovén et al., 2009;  E. Borg, personlig kommunikation 13 januari 2010).
Grupperna jämfördes sedan med envägs oberoende ANCOVA med kön och ålder som
kovariat och utbildningsnivå som beroende variabel. De signifikanta skillnaderna i
utbildningsnivå mellan patient- och kontrollgrupp kvarstod vid kontroll för kön och
ålder (F (1) = 44,16, p < 0,0001). De dikotoma variablerna arbetslöshet, barn, bidrags-
beroende och fast partner analyserades också med parametrisk statistik av samma skäl
som ovan. Variablernas medelvärden fick representera antagna approximativa
variabelvärden (Boman, Hovén et al., 2009;  E. Borg, personlig kommunikation 13
januari 2010). En MANCOVA med ålder och kön som kovariat visade att skillnaderna
mellan patient- och kontrollgrupp kvarstod för samtliga ovanstående variabler vid
kontroll för kön och ålder (F (1) = 21,85 – 110,96, p < 0,0001).

Mätinstrument
För att studera hur cancersjukdom i centrala nervsystemet och dess konsekvenser som
invasiv behandling, långvarig sjukhusvistelse, social avskärmning, förändrad familje-
situation och eventuella fysiska seneffekter kan ha påverkat patientgruppens självkänsla
har Self Esteem Questionnaire, SEQ-42, använts.

SEQ-42 består av 42 items, som besvaras på en fyragradig Likert-skala från ”Instämmer
inte alls” (1) till ”Instämmer helt” (4). Samtliga items är påståenden som innehåller en
självevaluerande aspekt såsom ”Jag önskar att jag hade lättare för att lära mig nya
sporter/rörelser”, ”Jag är nöjd med hur mycket min familj älskar mig” eller ”Jag tycker
om min kropp precis som den är”. Vissa items är reverserade i formuläret, dessa
omkodas före den statistiska bearbetningen så att högt värde alltid implicerar god
självkänsla.

De flesta formulär som handlar om självkänsla har med dimensionerna familjerelationer
och vänskapsrelationer, utseende/kroppsuppfattning samt attityd till sin arbetsförmåga
eller förmåga att prestera tillräckligt bra i skolan. SEQ-42 är utformat för att även mäta
undersökningsdeltagarens självkänsla när det gäller att kontrollera sin kropp, något som
andra formulär i genren saknar (DuBois et al., 1996). Formuläret utvecklades
ursprungligen för att mäta självkänsla hos ungdomar, och är konstruerat att även spegla
respondentens känslighet för hur han/hon uppfattas av andra. SEQ-42 mäter under-
sökningspersonens självkänsla i sex dimensioner, se tabell 3.
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Tabell 3. Dimensioner och exempelpåståenden i SEQ-42.

Dimension (antal items) Exempel på påståenden (R = reverserat item)

Vänskapsrelationer (8) Jag har så många nära vänner som jag skulle vilja ha
Skola/arbete (8) Jag klarar av skolan/arbetet som jag skulle vilja
Familjerelationer (8) Jag är nöjd med hur viktig jag är för min familj
Kroppsuppfattning/utseende (4) Jag önskar att jag såg väldigt annorlunda ut (R)
Idrott/sport (6) Jag är så bra på sport/fysisk aktivitet som jag vill vara
Global självkänsla (8) Jag tycker om att vara just så som jag är

Utfallet i varje underdimension av SEQ-42 framräknas som medelvärdet för de fyra till
åtta items som ingår i dimensionen. En del tidigare studier har också använt summan av
items per dimension, något jag valt bort här för att lättare kunna jämföra dimensioner
med olika antal items. Skalmedelvärdet för varje underdimension samt för det globala
indexet är 2,5. Värden över 2,5 innebär att man svarat positivt på mer än hälften av
påståendena inom en dimension och indikerar en positiv självkänsla. Värden under 2,5
innebär att man svarat negativt på mer än hälften av påståendena i dimensionen och
indikerar en negativ självkänsla (DuBois et al., 1996).

Formuläret har av konstruktörerna initialt utformats och testats för reliabilitet och
validitet för ungdomar mot intervjuer av de tillfrågade, lärarskattningar samt
föräldraintervjuer. Det har visat på god samstämmighet mellan de olika måtten, samt
hög test-retest-reliabilitet. (DuBois et al.,1996).

SEQ-42 har också validerats mot andra mått (Daily Hassles Questionnaire, Perceived
Social Support Scale-Revised, Life Events Checklist) med tillfredsställande kor-
relationer (0.73-0.85). (DuBois et al., 1996). Under valideringen av formuläret landade
genomsnittspoängen på 2,83, vilket indikerar att ungdomar i regel ser något mer positivt
än negativt på sig själva. (DuBois et al., 1996).

Faktoranalyser vid utformningen av instrumentet visade med undantag för ett enstaka
item att de fem underdimensionerna laddade väl i sina egna kategorier och inte i de
andra. Korrelationerna mellan underdimensionerna varierade mellan 0.27 och 0.52. Det
globala indexet i SEQ-42 korrelerade högst med dimensionerna kroppsuppfattning
/utseende (r = 0.45) och vänskapsrelationer (r = 0.32). Unga män visade sig när
instrumentet validerades skatta högre självkänsla när det gäller dimensionerna
kroppsuppfattning/utseende och sport/idrott, de låg i snitt nästan en halv
standardavvikelse högre än de unga kvinnorna. Yngre respondenter svarade vid
valideringen generellt med signifikant högre poäng på samtliga faktorer än äldre
respondenter. (DuBois et al., 1996).

SEQ-42 har översatts och bearbetats för användning under dessa svenska förhållanden
av KK Boman och medarbetare vid Barncancerforskningsenheten, Karolinska Institutet.
Såvitt författaren och handledaren känner till är detta första gången som SEQ-42
används i svensk översättning och på en något äldre population.



12

Övriga data
Omfattande bakgrundsinformation såsom kön, ålder vid cancerdiagnos, typ av
tumörsjukdom, bidragsberoende, arbetslöshet, ålder vid innevarande mättillfälle,
familjesituation och utbildningsnivå har också samlats in via självrapporterings-
formulär.

Databearbetning
I primära mellangruppsanalyser jämfördes patientgruppens skattningar på SEQ-42 i sin
helhet med kontrollgruppen med multivariat variansanalys (MANOVA). Analyser har
dessutom gjorts uppdelade efter kön då det visade sig att utfallsdata i studien – i likhet
med vad som framkom vid valideringen av SEQ-42 (DuBois et al., 1996) – skiljer sig
beroende på kön i både kontroll- och patientgrupp.

I inomgruppsanalyser indelades patientgruppen i undergrupper utifrån kön,
diagnosålder, ålder vid mätning, förekomst av synliga kroppsliga spår och tumörtyp för
att utvärdera eventuella skillnader i utfall relaterade till dessa faktorer. Även dessa
analyser gjordes med MANOVA. För att identifiera var någonstans i datamaterialet som
signifikanta skillnader visat sig användes Post Hoc-testet LSD.

Sambandet mellan SEQ-dimensionerna för självkänsla och ålder undersöktes med
korrelationsanalys (Pearson) och MANOVA. Båda visade på ett mycket svagt – om än
statistiskt signifikant – positivt samband mellan ålder och dimensionerna arbete/skola
(F (22) = 2,07, p = 0,003, r = .079,) samt familj (F (22) = 1,95, p = 0,005, r = .084,). Då
sambandet var så svagt, under Cohens gräns på 0,1 för svaga samband (Cohen, 1988),
kontrollerades inte för ålder i beräkningarna.

För att studera validitet hos SEQ-42 i dess svenska översättning gjordes inom ramen för
denna studie en mindre faktoranalys med samma förfarande som DuBois med flera
(1996) använde vid valideringen av instrumentet. De items som mäter global
självkänsla togs bort och kvarvarande items roterades (Promax) och en femfaktormodell
extraherades.

För att studera eventuella samband mellan demografiska variabler och utfallsmåttet
SEQ:s dimensioner i patientgruppen användes korrelationsanalys (Pearson). Alla
deskriptiva och inferentiella dataanalyser utfördes med statistikprogrammet SPSS 17.0
för Macintosh.

Procedur
Datainsamlingen skedde genom att SEQ-42 skickades ut per post från
barncancerforskningsenheten vid Karolinska Institutet till undersökningsdeltagare och
kontrollgrupp. SEQ ingick som ett av flera instrument i en övergripande studie där
övriga mätte bland annat upplevd hälsa, funktionshinder och socioekonomiska
långtidssamband. Svarsportot var betalt och deltagarna uppmanades att fylla i och
skicka tillbaka formulären per post. Utskicket gjordes mellan juni 2006 och december
2007.
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Bortfallsanalys
Externt bortfall, patientgrupp

94 individer i patientgruppen gick inte att nå eller skickade inte tillbaka formulären till
Karolinska Institutets barncancerforskningsenhet. Denna grupp var lik de svarande
avseende kön, diagnostyp, förfluten tid sedan diagnos, ålder vid diagnos samt ålder vid
innevarande datainsamling.

Internt bortfall, patientgrupp
Av de 603 patienter som returnerade formulären hade 75 individer svarat på mindre än
50% av items i samtliga dimensioner av SEQ-42 och ströks därför från vidare
beräkningar. Två individer saknade fullständiga data på någon enstaka av
underdimensionerna i SEQ. Beräkningarna gjordes således på mellan 526 och 528
individer i patientgruppen.

En analys av det interna bortfallet gjordes på samma sätt som jämförelserna mellan
kontrollgrupp och patientgrupp; gruppernas åldersskillnad jämfördes med t-test och X2-
test gjordes för att jämföra övriga demografiska data. Den interna bortfallsgruppen
visade sig vara signifikant yngre vid mätning och ha signifikant lägre utbildningsnivå än
svarande patienter: bortfallsgruppen hade i lägre utsträckning klarat av grundskolan och
det var signifikant mindre andel i bortfallsgruppen som hade gått en eftergymnasial
utbildning. Inga skillnader fanns mellan grupperna avseende tumörtyp. För demo-
grafiska data för internt bortfall och gruppen svarande patienter se tabell 4.

Tabell 4. Demografiska data för svarande patientgrupp och internt bortfall.
Svarande
(N = 528)

Internt
bortfall
(N = 75)

t/X2 p

Kvinnor (%) 48,1 37,3

Ålder vid mätning, m (SD) 26,30 (4,98) 24,97 (4,79) t (601) = 2,17 = 0,03
Åldersspridning 19 – 40 19 – 38
Ålder vid diagnos, m (SD) 10,53 (4,43) 9,19 (5,12)

Utbildningsnivå (%)
Ej avslutat grundskolan 4,8 25,7 X2 (1) = 33,71 <.0001
Avslutat grundskolan 11,7 11,4
Avslutat gymnasieutb. 39 32,9
Påbörjat eftergymn. utb. 17,6 15,7
Avslutat eftergymn. utb. 26,9 14,3 X2 (1) = 6,72 = 0,01

Arbetslösa (%) 25,7 31,9
Fast partner (%) 44,3 29,2 X2 (1) = 5,90 = 0,015
Egna barn (%) 13,6 9,7
Bidrag (%), (ej studiemedel,
föräldrapeng, barnbidrag)

28,1 36,1
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Bortfall, kontrollgrupp
I kontrollgruppen har författaren haft mindre information tillgängligt för de som inte
returnerat formulären. De enda skillnader som kunnat utrönas mellan respondenter och
icke-respondenter är att en större andel kvinnor skickat in formuläret, samt att de som
svarat i genomsnitt är äldre än de som inte besvarat frågeformuläret.

Juridiska och etiska aspekter
Formulären med rådata var avidentifierade då författaren fick tillgång till data.
Formulären är sekretessbelagda och har aldrig lämnat forskningsenheten, där de
förvaras inlåsta i ett skåp. Inmatad data har förvarats på krypterade och lösenords-
skyddade lagringsenheter för att ingen obehörig ska kunna komma åt uppgifterna.
Uppsatsen är utformad så att enskilda personer som ingått i undersökningen inte är
möjliga att identifiera, resultaten avhandlas enbart på gruppnivå. Studien genomfördes
efter granskning och godkännande av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.
Alla som ingick i undersökningen, både patienter och kontrollindivider, har givit sitt
skriftliga samtycke till att deltaga i studien.

Re su l t a t

Faktoranalys
Items i den svenska översättningen av SEQ-42 laddade mellan 0,35 och 0,90 i sina egna
faktorer och under 0.21 i övriga faktorer när en femfaktormodell med Promax rotation
extraherades ur materialet. Formulärets struktur bekräftades därmed i den svenska
översättningen och fortsatta analyser gjordes enligt konstruktören DuBois faktormodell
(1996) med ett globalt index och fem underdimensioner.

1. Finns det skillnader i självkänsla hos överlevare av barncancersjukdom i centrala
nervsystemet jämfört med en kontrollgrupp? Hur ser dessa skillnader i så fall ut?

Patientgruppen skattade signifikant lägre än kontrollgruppen i den globala dimensionen
av självkänsla samt i dimensionerna vänskapsrelationer, arbete/skola, kroppsuppfatt-
ning/utseende och sport/idrott. I familjedimensionen skattade patienter och kontroll-
gruppsindivider lika högt. Medelvärdesskillnaden för övriga dimensioner varierade
mellan 0,14 och 0,22, största differensen fanns i dimensionen arbete/skola, minst i
dimensionen sport/idrott (tabell 5).

Tabell 5. Medelvärde (standardavvikelse) för dimensionerna i SEQ-42 för patient- och
kontrollgrupp.
Dimension Patientgrupp

N = 526
m (SD)

Kontrollgrupp
N = 994
m (SD)

m
differens

F(1) p

Vänskapsrelationer 2,94 (0,67) 3,15 (0,52) - 0,21 45,06 <.0001
Arbete/skola 2,97 (0,64) 3,19 (0,48) - 0,22 56,97 <.0001
Familj 3,54 (0,52) 3,53 (0,47)
Kroppsuppfattn./utseende 2,78 (0,77) 2,95 (0,61) - 0,17 20,84 <.0001
Sport/idrott 2,47 (0,75) 2,61 (0,66) - 0,14 13,98 <.0001
Global självkänsla 2,97 (0,68) 3,13 (0,53) - 0,16 24,64 <.0001
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Både patientgruppens och kontrollgruppens medelvärden låg över skalmedelvärdet 2,5,
med undantag av patienternas skattning på dimensionen sport/idrott, där de låg precis
under skalmedelvärdet.

Grupperna skattade lika högt på familjedimensionen. Skattningarna i familjedimen-
sionen var inte normalfördelade utan hade högst frekvens i skalans topp både för
patienter och kontroller, varför vidare jämförelseberäkningar utifrån dessa medelvärden
inte gjordes. Medelvärdet redovisas dock i vissa tabeller eller figurer.

Andelen som skattat under 2,5 och alltså svarat negativt på mer än hälften av
dimensionens items, var enligt X2-test signifikant större i patientgruppen jämfört med
kontrollgruppen i dimensionerna vänskapsrelationer, arbete/skola, kroppsuppfattning/
utseende, sport/idrott och global självkänsla (tabell 6).

Tabell 6. Procent som skattat under 2,5 på de olika dimensionerna i SEQ-42 i patient-
respektive kontrollgrupp.
Dimension Patientgrupp

N = 526
Kontrollgrupp

N = 995
X2 (1) p

Vänskapsrelationer 22,2 % 8,4 % 56,66 <.0001
Arbete/skola 20,5 % 6,8 % 62,73 <.0001
Familj 4,2 % 3,1 %
Kroppsuppfattn./utseende 30,1 % 17,0 % 35,31 <.0001
Sport/idrott 48,1 % 41,6 % 5,92 = 0,015
Global självkänsla 21,8 % 10,4 % 36,73 <.0001

Både i kontrollgrupp och patientgrupp fanns könsskillnader på flera av dimensionerna,
varför en multivariat variansanalys (MANOVA) gjordes könsuppdelad. Kvinnorna i
patientgruppen skattade i snitt mellan 0,19 och 0,32 poäng lägre än kvinnorna i
kontrollgruppen – störst skillnad var det på arbete/skoladimensionen, minst skillnad var
det i dimensionen sport/idrott, där båda grupperna hade sina respektive lägsta värden
(tabell 7). Ingen skillnad fanns mellan grupperna i familjedimensionen.

Tabell 7. Medelvärde (m) och standardavvikelse (SD) för dimensionerna i SEQ-42 för
kvinnor i patientgrupp och kvinnor i kontrollgrupp.
Dimension Patient, kv

N = 253
m (SD)

Kontroll, kv
N = 619
m (SD)

m
differens

F (1) p

Vänskapsrelationer 2,88 (0,68) 3,14 (0,52) - 0,26 37,87 <.0001
Arbete/skola 2,85 (0,66) 3,17 (0,49) - 0,32 57,98 <.0001
Kroppsuppfattn./utseende 2,61 (0,78) 2,85 (0,63) - 0,24 23,21 <.0001
Sport/idrott 2,32 (0,75) 2,51 (0,67) - 0,19 13,51 <.0001
Global självkänsla 2,85 (0,69) 3,08 (0,55) - 0,23 24,07 <.0001

Männen i patientgruppen skattade sin självkänsla signifikant lägre än männen i
kontrollgruppen i alla dimensioner utom familjedimensionen. Medelvärdesskillnaden
mellan manliga patienter och manliga kontroller varierade mellan 0,14 och 0,17. Även
männen har sitt lägsta skattade värde i dimensionen sport/idrott (tabell 8).
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Tabell 8. Medelvärde (m) och standardavvikelse (SD) för dimensionerna i SEQ-42 för
män i patientgrupp och män i kontrollgrupp.
Dimension Patient, män

N = 274
m (SD)

Kontroll, män
N = 375
m (SD)

m
differen

s

F (1) p

Vänskapsrelationer 2,99 (0,66) 3,16 (0,53) - 0,17 11,98 = 0,001
Arbete/skola 3,07 (0,59) 3,21 (0,47) - 0,14 13,08 <.0001
Kroppsuppfattn./utseende 2,94 (0,72) 3,10 (0,56) - 0,16 10,12 = 0,002
Sport/idrott 2,62 (0,73) 2,78 (0,60) - 0,16 10,17 = 0,001
Global självkänsla 3,08 (0,65) 3,22 (0,49) - 0,14 9,49 = 0,002

Utfallsprofilerna i figur 1 ger en samlad bild av hur manliga och kvinnliga patienters
och kontrollers medelvärden skiljde sig åt.
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* Signifikant medelvärdesskillnad mellan patientgrupp och kontrollgrupp (p <.0001).
** Signifikant medelvärdesskillnad mellan patientgrupp och kontrollgrupp, samt mellan män och
kvinnor i patientgrupp (p ≤.002).
Figur 1. SEQ-42 utfallsprofil för självkänsla dimensionsvis för män och kvinnor i
patient- respektive kontrollgrupp.
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En samlad bild av andelen i varje grupp som svarat negativt på mer än hälften av på-
ståendena i en viss dimension, och alltså hade ett medelvärde under 2,5, visas i figur 2.
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* Signifikant skillnad mellan patientgrupp och kontrollgrupp (p <.0001).
** Signifikant skillnad mellan patientgrupp och kontrollgrupp, samt mellan män och kvinnor i
patientgrupp (p ≤.002).
*** Signifikant skillnad mellan män och kvinnor i patientgruppen (p = .017).
Figur 2. Procent med medelvärde under 2,5 på SEQ-42:s dimensioner för kvinnor och
män i patient- respektive kontrollgrupp.

Variabeln utbildningsnivå visade sig i en MANOVA och med Pearsons
korrelationsanalys ha signifikanta positiva samband med två av dimensionerna i SEQ-
42: arbete/skola (F (1) = 36,17. p <0,0001, r = 0,27) och sport/idrott (F (1) = 5,05, p =
0,025, r = 0,10). Utfallet på SEQ-42 provades därför också i en envägs oberoende
MANCOVA med utbildningsnivå som kovariat. De signifikanta skillnaderna mellan
patientgruppens och kontrollgruppens skattningar kvarstod på samma dimensioner som
tidigare, alltså vänskapsrelationer, arbete/skola, kroppsuppfattning/utseende, sport/idrott
och global självkänsla. F-värden blev i dessa beräkningar något lägre, medan p-värden
följaktligen blev något högre (F (1) = 10,14 – 35,42, p = 0,001 – <0,0001). Skillnaden
mellan kvinnorna i patientgruppen och kvinnorna i kontrollgruppen kvarstod också vid
kontroll för utbildningsnivå (F (1) = 9,24 – 30,98, p = 0,002 – < 0,0001), liksom skill-
naderna mellan männen i patientgruppen och männen i kontrollgruppen (F (1) = 7,71 –
10,34, p = 0,001– 0,006).
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Frågeställning 2: Hur varierar utfallet ovan i patientgruppen med oberoende
bakgrundsvariablerna kön, ålder vid diagnos, ålder vid mättillfälle, synliga kroppsliga
spår och tumörtyp?

Könsskillnader i patientgruppen.
Kvinnorna i patientgruppen skattade lägre än männen i fyra dimensioner av SEQ:
arbete/skola, kroppsuppfattning/utseende, sport/idrott och global självkänsla. Medel-
värdesskillnaderna varierade mellan 0,22 och 0,33 (tabell 9).

Tabell 9. Medelvärde (m) och standardavvikelse (SD) för dimensionerna i SEQ-42 för
kvinnor respektive män i patientgruppen.
Dimension Pat., kvinnor

N = 253
m (SD)

Pat., män
N = 274
m (SD)

m
differens

F (1) p

Vänskapsrelationer 2,88 (0,68) 2,99 (0,66)
Arbete/skola 2,85 (0,66) 3,07 (0,59) - 0,22 14,76 <.0001
Familj 3,51 (0,58) 3,56 (0,46)
Kroppsuppfattning/utseende 2,61 (0,78) 2,94 (0,72) - 0,33 24,78 <.0001
Sport/idrott 2,32 (0,75) 2,62 (0,73) - 0,30 22,06 <.0001
Global självkänsla 2,85 (0,69) 3,08 (0,65) - 0,23 14,76 <.0001

Ett X2-test visade på signifikanta skillnader i andelen kvinnor och män i patientgruppen
som svarat negativt på mer än hälften av dimensionens items – alltså ett värde under 2,5
– på alla dimensioner i SEQ-42 utom vänskapsrelationer (tabell 10, figur 2).

Tabell 10. Procent kvinnor respektive män i patientgruppen med medelvärde under 2,5,
på de olika dimensionerna i SEQ-42.
Dimension Pat., kvinnor

N = 254
Pat., män
N = 274

X2 (1) p

Vänskapsrelationer 22,8 % 21,5 %
Arbete/skola 26,5 % 15,0 % 10,71 = 0,001
Familj 6,3 % 2,9 % 5,62 = 0,018
Kroppsuppfattn./utseende 38,2 % 22,6 % 15,17 <.0001
Sport/idrott 56,3 % 47,1 % 13,16 <.0001
Global självkänsla 26,0 % 17,9 % 5,08 = 0,024

Ålder vid diagnos.
De patienter som var 13 år eller äldre vid diagnos skattade sin självkänsla i dimensionen
kroppsuppfattning/utseende högre (m = 2,90, SD = 0,71) än de som var tolv år eller
yngre vid diagnos (m = 2,72, SD = 0,79) (F = 6,96, p = 0,008). Inga andra signifikanta
skillnader hittades avseende ålder vid diagnos.

Ålder vid mättillfälle.
I dimensionen sport/idrott fanns ett svagt negativt samband med ålder vid mätning för
patientgruppen, alltså ju högre ålder vid mätning, desto lägre självkänsla på
dimensionen sport/idrott (F (21) = 1,80, p = 0,013, r = -0,13). Inga andra samband fanns
mellan ålder vid mätning och skattad självkänsla i patientgruppen.



19

Synliga kroppsliga spår.
Den dikotoma variablen synliga ärr/kroppsliga spår (ja/nej) visade sig ha ett svagt
samband med skattad självkänsla i dimensionen kroppsuppfattning/utseende (F  (1) =
13,06, p <.0001, r = 0,16). Medelvärdet för patientgruppen med synliga ärr i dimen-
sionen kroppsuppfattning/utseende var 2,72 (SD 0,79), för patienter utan synliga ärr var
medelvärdet 2,99 (SD 0,63).

En flervägs oberoende ANOVA visade också på en interaktionseffekt av synliga
kroppsliga spår och kön (F (1) = 7,26, p = 0,007), där kvinnorna med synliga kroppsliga
spår hade minst gynnsamt utfall och ett medelvärde på 2,47 (SD 0,78) jämfört med 2,97
(SD 0,65) för kvinnor utan synliga kroppsliga spår.

Tumörtyp.
En envägs oberoende MANOVA visade samband mellan underdiagnos (typ av tumör)
och utfallet på dimensionerna vänskapsrelationer (F (7) = 2,87, p = 0,006), arbete/skola
(F (7) = 2,99, p = 0,004) och kroppsuppfattning/utseende (F (7) = 2,70, p = 0,009). Inga
signifikanta samband fanns mellan global självkänsla och tumörtyp, eller självkänsla i
dimensionen sport/idrott och tumörtyp.

Patienter som behandlats för oligodendrogliom, medulloblastom/PNET eller
intrakraniala och intraspinala germinom hade signifikant lägre medelvärdesutfall än
andra diagnoser i nämnda dimensioner av SEQ-42 (tabell 11, 12 och 13).

Tabell 11. Medelvärde (m) och standardavvikelse (SD) för patienter med
oligodendrogliom i dimensionerna i SEQ-42 jämfört med andra tumörtyper.1

Dimension Oligodendro-
gliom (n = 21)

m (SD)

Tumörtyp II (n) Medelvärde
tumörtyp II

m (SD)

m
diffe-
rens

p

Vänskapsrel. 2,63 (0,72) Astrocytom (246) 2,98 (0,66) - 0,35 = 0,021
Övriga, ospec. CNS
(67)

3,18 (0,54 - 0,55 = 0,001

Arbete/skola 2,59 (0,69) Kraniofaryngeom
(45)

3,15 (0,58) - 0,56 = 0,001

Astrocytom (246) 3,03 (0,62) - 0,43 = 0,002
Övriga, ospec. CNS
(67)

3,02 (0,65) - 0,43 = 0,006

Kroppsupp-
fattn/utseende

2,63 (0,82) Övriga, ospec. CNS
(67)

3,04 (0,61) - 0,41 = 0,033

1)Endast diagnoser och dimensioner där det förelåg signifikanta skillnader redovisas.
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Tabell 12. Medelvärde (m) och standardavvikelse (SD) för patienter med intrakraniala
och intraspinala germinom i dimensionerna i SEQ-42 jämfört med andra tumörtyper.1

Dimension Germinom
(n = 22)
m (SD)

Tumörtyp II (n) Medelvärde
tumörtyp II

m (SD)

m
diffe-
rens

p

Vänskapsrel. 2,72 (0,84) Övriga, ospec CNS
(67)

3,18 (0,54) - 0,46 = 0,005

Arbete/skola 2,80 (0,64) Kraniofaryngeom
(45)

3,15 (0,58) - 0,35 = 0,035

Kroppsupp-
fattn/utseende

2,59 (0,86) Övriga, ospec. CNS
(67)

3,04 (0,61) - 0,45 = 0,017

1)Endast diagnoser och dimensioner där det förelåg signifikanta skillnader redovisas.

Tabell 13. Medelvärde (m) och standardavvikelse (SD) för patienter med
medulloblastom/PNET i dimensionerna i SEQ-42 jämfört med andra tumörtyper.1

Dimension Medulloblas-
tom/PNET

(n = 67)
m (SD)

Tumörtyp II (n) Medelvärde
tumörtyp II

m (SD)

m
diffe-
rens

p

Vänskapsrel. 2,86 (0,63) Övriga, ospec CNS
(67)

3,18 (0,54) - 0,32 = 0,006

Arbete/skola 2,85 (0,63) Astrocytom (246) 3,03 (0,62) - 0,18 = 0,037
Kraniofaryngeom
(45)

3,15 (0,58) - 0,30 = 0,012

Kroppsupp-
fattn/utseende

2,80 (0,68) Kraniofaryngeom
(45)

2,45 (0,94) - 0,35 = 0,018

1)Endast diagnoser och dimensioner där det förelåg signifikanta skillnader redovisas.

Patienter som behandlats för diagnosen kraniofaryngeom skattade lägre än andra
diagnosgrupper i dimensionerna vänskapsrelationer och kroppsuppfattning/utseende,
men högre än andra i dimensionen arbete/skola (tabell 14).
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Tabell 14. Medelvärde (m) och standardavvikelse (SD) för patienter med
kraniofaryngeom i dimensionerna i SEQ-42 jämfört med andra tumörtyper.1

Dimension Kraniofaryn-
geom

(n = 45)
m (SD)

Tumörtyp II (n) Medelvärde
tumörtyp II

m (SD)

m
diffe-
rens

p

Vänskapsrel. 2,77 (0,81) Övriga, ospec. CNS
(67)

3,18 (0,54 - 0,40 = 0,002

Arbete/Skola 3,15 (0,58) Ependymom (45) 2,84 (0,63) + 0,31 = 0,018
Medulloblastom/PNET
(67)

2,85 (0,63) + 0,30 = 0,012

Oligodendrogliom (21) 2,59 (0,69) + 0,56 = 0,001
Germinom  (22) 2,80 (0,64) + 0,35 = 0,035

Kroppsupp-
fattn/utseende

2,45 (0,94) Astrocytom (246) 2,80 (0,75) - 0,35 = 0,004

Medulloblastom/PNET
(67)

2,80 (0,68) - 0,35 = 0,018

Övriga, ospec. CNS
(67)

3,04 (0,61) - 0,59 <.0001

1)Endast diagnoser och dimensioner där det förelåg signifikanta skillnader redovisas.

D i skus s ion

Studiens syfte var att utröna om och hur barncancer i centrala nervsystemet och
behandling av dessa tumörer långsiktigt påverkar självkänsla. Ökad kunskap om den
långsiktiga psykologiska utvecklingen är värdefull för utveckling och planering av
uppföljning, rehabilitering, stödinsatser och prevention för de barn och ungdomar som
drabbats av cancer i CNS.

Resultatsammanfattning
Resultaten visade att det fanns en systematisk långsiktig följd av CNS-tumörsjukdom
och behandling i form av lägre självkänsla. Patientgruppen hade lägre självkänsla än
kontrollgruppen i fem av mätinstrumentets (SEQ-42) sex dimensioner: vänskaps-
relationer, arbete/skola, kroppsuppfattning/utseende, sport/idrott och global självkänsla.
I familjedimensionen fanns inga skillnader mellan grupperna.

I patientgruppen var kvinnornas självkänsla lägre än männen i dimensionerna
arbete/skola, kroppsuppfattning/utseende, sport/idrott och global självkänsla. I
dimensionerna vänskapsrelationer och familj fanns inga könsskillnader i medelvärde.

Patienter som behandlats för oligodengdrogliom, germinom (kraniala eller spinala) eller
medulloblastom/PNET hade en lägre självkänsla än patienter behandlade för andra
diagnoser i dimensionerna vänskapsrelationer, arbete/skola och kroppsuppfattning/
utseende. De som behandlats för kraniofaryngeom hade mindre gynnsamt utfall på
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självkänsla i dimensionerna kroppsuppfattning/utseende och vänskapsrelationer, men
mer gynnsamt utfall i dimensionen arbete/skola.

Resultatdiskussion
Resultaten bekräftar den bild av personer som drabbats av barncancer i CNS som en
särskilt utsatt grupp för sena effekter – både psykologiska och fysiska – som
identifierats i tidigare forskning (Boman, Hovén et al, 2009; Boman, Lindblad et al.,
2009; Ness et al., 2009; Zeltzter et al., 2009).

De tidigare fynd som pekat på att barncancerpatienter som unga vuxna har sämre
självkänsla än andra (Cantrell & Lupinacci, 2008; Seitzman et al., 2004) har också
bekräftats i den här studien. Även om det inte går att dra definitiva kausala slutsatser
utifrån en tvärsnittsstudie av den här typen, så kan patientgruppens systematiskt lägre
självkänsla tolkas som en sannolik följd av den tidigare cancersjukdomen,
behandlingsbakgrunden och de sociala konsekvenser som följer med en CNS-
cancersjukdom i barndomen.

Utfallen för både män och kvinnor i patientgruppen låg i stort över skalans medelvärde
2,5 och indikerade därmed en positiv självkänsla. Det kan tolkas som att även om
sjukdoms- och behandlingsbakgrunden har bidragit till att påverka självkänslan så har
det inte skett till den grad att patientgruppen i snitt  har en negativ självkänsla.

Kvinnor med CNS-cancerbakgrund löper dock en ökad risk jämfört med friska
kontroller att skatta sin självkänsla mer negativt än positivt (utfall < 2,5) i nästan alla
dimensioner av SEQ-42. I dimensionerna vänskapsrelationer, arbete/skola och global
självkänsla var det mer än dubbelt så stor andel i den kvinnliga patientgruppen än den
kvinnliga kontrollgruppen som utvärderade sig själva övervägande negativt. Det
bekräftar resultaten från tidigare forskning där kvinnor som överlevt barncancer skattat
sin fysiska och psykiska hälsa sämre än överlevande män och friska kontroller (Boman,
Hovén et al., 2009; Zelzter et al., 2009; Seitzman et al., 2004). Om kvinnors sequelae är
värre eller upplevs värre återstår för framtida forskning att ta tag i. I kroppsupp-
fattning/utseendedimensionen låg också kvinnorna väsentligt lägre än män i patient-
gruppen, och det gällde särskilt kvinnor med synliga kroppsliga spår av sjukdom
och/eller behandling. Att unga kvinnor är mer sårbara i sin utvärdering av sitt utseende
när de har synliga ärr än män i samma situation speglar också tidigare forsknings
slutsatser att kvinnor visat sig vara mer känsliga för utseendeförändringar än män
(Risica et al., 2008).

Att enbart skillnader mellan att vara tolv år eller yngre eller 13 år eller äldre vid diagnos
kunde identifieras i endast en av dimensionerna i SEQ-42 (kroppsuppfattning/utseende)
är något oväntat. Tidigare forskning har visat att seneffekter av sjukdom och behandling
tenderar att vara allvarligare vid tidigare diagnosålder generellt, särskilt vid CNS-
påverkan (Tonning-Olsson, 2008). Det kan den här studien i viss mån möjligen
bekräfta, då de som var 13 år eller äldre vid diagnos hade mera gynnsamt utfall än de
som var tolv år eller yngre, men ålder vid diagnos och dess eventuella påverkan på
självkänsla behöver studeras ytterligare innan några slutsatser kan dras.
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I föreliggande studie bekräftas tidigare fynds slutsatser att de flesta överlevare av
barncancer har en positiv global självkänsla (Seitzman et al., 2004), men här identifieras
också vissa undergrupper med högre andel negativ självkänsla. Personer med diagnosen
oligodendrogliom skattade väsentligt lägre än de flesta andra diagnosgrupper i flera
dimensioner av SEQ-42, något som skulle kunna ha samband med tumörtypens maligna
och återkommande karaktär samt dåliga överlevnadsprognos och ökade risk för
bestående men (Engelhard, Stelea & Mundt, 2003). Även diagnostyperna spinala och
kraniala germinom samt medulloblastom/PNET är svåra sjukdomar med mycket
komplikationer och ofta sämre prognos än till exempel låggradiga astrocytom
(Hjärntumörer – Barncancerfonden, 2009) och personer med dessa tumörtyper hade
också lägre självkänsla än personer i andra diagnosgrupper i flera dimensioner av SEQ-
42.

Ett särskilt anmärkningsvärt utfall var att personer som överlevt kraniofaryngeom låg
väsentligt lägre än andra diagnosgrupper i dimensionerna kroppsuppfattning/utseende
samt vänskapsrelationer. Sambanden kan möjligen delvis förklaras av de problem med
kraftig övervikt som ofta uppstår efter behandlingen (Lannering & Elfverson, 2008).

Det förhållandevis gynnsamma utfallet för patienter med astrocytom kan ha samband
med att patienterna i studiegruppen i stor utsträckning hade låggradiga astrocytom,
alltså tumörer av mindre malign (elakartad) typ, en följd av att överlevnaden är låg hos
barn som drabbas av höggradiga astrocytom.

De mönster vi kan se i utfallet självkänsla sammanfaller således i viss mån med
tumörsjukdomens malignitet eller faktiska fysiska och neuropsykologiska påverkan i
vanliga fall: De unga vuxna som drabbats av de svårare formerna av CNS-tumörer
under uppväxtåren värderar sig själva mer negativt i utfallsmåttet än de som drabbats av
mindre allvarliga CNS-tumörer.

Dubois med flera (1996) och Rosenberg med flera (1995) betonar skillnaden mellan
självkänsla och självkonceptualisering, där konceptualiseringen är en beskrivning av en
viss aspekt av en själv, medan självkänslan lägger till en attityd till denna beskrivning
utformad utifrån de värderingar eller föreställningar man har. Sett med dessa ögon kan
resultaten tolkas så att de som drabbats av CNS-tumörer under barndom eller tonår
möjligen behåller de förväntningar på sig själva eller de värderingar de hade före
sjukdomen, men att de faktiska förutsättningarna att uppfylla dessa förväntningar eller
värderingar i dag är lägre – och de utvärderar följaktligen sig själva i mer negativ dager
än friska kontroller.

Stödinsatser för patienter som drabbas av hjärntumör som barn eller i tonåren bör med
ovanstående i åtanke fokusera på att stödja självbild och självkänsla med interventioner
som fokuserar på att höja CNS-cancerdrabbade barns självkänsla främst avseende
kroppsuppfattning/utseende, men också att stödja drabbade i att acceptera sina nya
förutsättningar, stärka känslan att de har ett värde precis som de är, samt självkänsla
avseende vänskapsrelationer och arbete/skola. Resultaten indicerar klart att graden av
bestående seneffekter kan ha en avgörande betydelse för självbild och självkänsla.
Därmed pekar de på viktiga vägar att stödja utvecklingen mot en positiv
självuppfattning, det vill säga preventiva åtgärder och rehabilitering som riktar sig mot
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att förhindra eller minimera effekterna av sjukdom och behandling. Bättre stöd och
rehabilitering av neuropsykologiska sequelae kan också vara en väg att höja den
psykiska hälsan och självkänsla hos överlevare av barncancer i CNS.

Utifrån ovan identifierade riskfaktorer kan sammanfattas att kvinnor och personer med
oligodendrogliom, medulloblastom/PNET, kraniofaryngeom samt intrakraniala och
intraspinala germinom bör erbjudas stödinsatser i första hand om man vill fånga upp
dem med lägst självkänsla.

Metoddiskussion

Utfallsmått.
Internationellt har SEQ-42 fått allt större genomslagskraft på grund av sin fördelaktiga
uppdelning av specifik och global självkänsla, något som gynnat forskningen kring
självkänsla på senare år  (Wild et al., 2004).

Då det är första gången SEQ-42 har använts i svensk översättning kan instrumentet
behöva förfinas ytterligare innan det används igen. Familjedimensionen hade låg
spridning av svaren med högst svarsfrekvens i skalans topp. Items i dimensionen
behöver kanske formuleras tydligare om man vill kunna nå en större spridning även i
den delskalan, eller så behöver delskalan valideras genom ytterligare studier då det är
fullt möjligt att unga vuxna generellt har en god självkänsla i förhållande till sin familj.

Definitionen av självkänsla som en utvärdering av en viss egenskap av oss själva
stämmer bra överens med utformningen av SEQ-42, då samtliga items innehåller den
evaluerande aspekt som eftersträvas i forskning om självkänsla (DuBois et al., 1996)

Validitet, begränsningar och generaliserbarhet.
I analysen av det interna bortfallet märktes bland annat en lägre utbildningsnivå i
bortfallsgruppen. Då skattad självkänsla steg något med ökad utbildning i gruppen
svarande patienter finns det anledning att tro att bortfallsgruppen skulle ha skattat sin
självkänsla något lägre än respondenterna. Fastän skillnaderna mellan respondenter och
bortfall inte var signifikanta avseende arbetslöshet och bidragsberoende pekar ändå den
demografiska jämförelsen mot att bortfallsgruppen har något sämre socioekonomiskt
läge än respondenterna. En översiktlig kvalitativ bedömning av de kommentarer som
lämnats av bortfallsgruppen gör också att författaren kan anta att de personer som inte
fyllt i formuläret är något mer funktionshindrade och överlag i sämre skick än
respondenter. Detta sammantaget gör att den faktiska skillnaden i självkänsla mellan
patientgrupp och kontrollgrupp kan vara än större än vad som framkommit här.

Undersökningen är inte experimentellt kontrollerad utan utförd med psykologiska
mätningar vid ett tillfälle efter patienternas tillfrisknande. Därför kan studien inte med
säkerhet fastställa faktiska orsakssamband, utan endast formulera antaganden om
kausalitet.

Studien baserades på hela den överlevande populationen som drabbats av barncancer i
CNS mellan åren 1982 och 2001 och fem år senare var minst 18 år gamla. Av samtliga
överlevare fyllde 75,6 procent i SEQ-42 och skickade tillbaka det. Svarsfrekvensen var
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därmed mycket hög och med tanke på att det inte var ett stickprov utan hela
populationen som fick utskicket torde resultaten vara mycket generaliserbara när det
gäller vuxna överlevande efter hjärntumör i barndomen. Instrumentet SEQ-42 har
validerats och använts i många sammanhang i internationell forskning (Wild et al.,
2004).

Framtida forskning
Det vore önskvärt att kunna replikera resultaten med en forskningsdesign som inte är
retrospektiv, även om det i det närmaste är ogörligt när det gäller en sjukdom som –
som väl är – drabbar mycket få personer varje år. Det är viktigt att fortsätta studera
sequelae efter tumörer i CNS, både psykologiska, neuropsykologiska och fysiska, då vi
fortfarande vet ganska lite om hur vi bäst kan höja drabbades livskvalitet efter
sjukdomstiden. Mer kunskap om huruvida ålder vid cancerdiagnos påverkar
självkänslan senare i livet behövs innan vi kan dra några slutsatser därvidlag. Varför
kvinnor överlag drabbas av fler och värre sequelae efter barncancer i CNS är också en
fråga för framtida forskning att bita i.

Ökad kunskap om vilken typ av interventioner som kan vara effektiva för att stödja
självbild och självkänsla hos överlevare av barncancer i CNS, och därigenom deras
upplevda psykiska välbefinnande, vore också värdefull kunskap för framtiden.
Resultaten i den här studien talar för stödinsatser som fokuserar på acceptans av
befintliga förutsättningar och stöd i att acceptera och tycka om sig själv trots eventuella
bestående sjukdoms- och/eller behandlingsrelaterade begränsningar, varför till exempel
en intervention med ACT (Acceptance and commitment therapy) kunde vara intressant
att pröva.

Slutsatser
Tidigare studier visar att unga vuxna som överlevt barncancer i CNS är en riskgrupp för
fler och allvarligare seneffekter än andra före detta cancerpatienter. Självkänsla är en
psykisk faktor som tidigare föga studerats i samband med cancer, men är en riskfaktor
för psykisk ohälsa. Resultaten visar att patienter som överlevt barncancer i CNS hade
systematiskt lägre självkänsla jämfört med kontrollgruppen i fem av de sex dimensioner
av självkänsla som mäts i SEQ-42. Personer med diagnoserna oligodendrogliom,
medulloblastom/PNET, intraspinala och intrakraniala germinom samt kraniofaryngeom
hade signifikant lägre självkänsla än andra diagnosgrupper. Kvinnor i patientgruppen
hade lägre självkänsla än män och var också känsligare än män för kroppsliga spår
genom att uppvisa lägre självkänsla avseende kroppsuppfattning/utseende om de hade
synliga fysiska spår av sjukdomen.

E r hå l l e t  e kono misk t  s t öd
 
Ursprungligt ekonomiskt stöd för denna undersökning har skett genom forskningsmedel
beviljade av Barncancerfonden till Krister K. Boman, Barncancerforskningsenheten,
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet.
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