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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka kommentarer och förslag 

bröstcancerpatienter i Uppsala/Örebro-regionen har avseende vården i samband med 

bröstcanceroperationen. 

Metod: Totalt 1573 kvinnor från kvalitetsregistret för bröstcancer i Uppsala/Örebro-regionen, som 

diagnostiserades med primär bröstcancer tillfrågades att delta i en enkätstudie. Av dessa besvarade 

1050 kvinnor enkäten. Data insamlades med hjälp av en enkät med tre öppna frågor varav en ska 

analyseras i denna studie. Cirka 200 kvinnor svarade på denna fråga. Data analyserades med hjälp 

av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet av studiedeltagarnas svar visade att det finns en stor variation i 

vårdtillfredställelse, i samband med operationen, bland bröstcancerdrabbade kvinnor i 

Uppsala/Örebro-regionen. Genom analysen utkristalliserades fem olika kategorier, bemötande, 

information, samordning, vårdtid och övergripande kommentarer om vården. Förslagen kvinnorna 

angav var bland annat förbättring i bemötandet av patienter, mer utförlig information, tillgång till 

en patientbunden vårdgivare samt längre vårdtid. 

Slutsats: Slutsatsen av undersökningen är att kvinnorna har både positiva och negativa erfarenheter av 

vården kring bröstcanceroperationen. Majoriteten av kommentarerna var dock negativa, framför allt 

inom kategorierna samordning och bemötande. Detta tyder på att det finns områden som är i behov av 

förbättring i vården av bröstcancerpatienter. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, omvårdnad, operation, vårdtillfredsställelse. 

  



 

 
 

ABSTRACT 
 

Purpose: The purpose of this study was to examine the comments and proposals of breast cancer 

patients in Uppsala/Örebro region regarding the care during breast cancer surgery. 

Method: A total of 1573 women from Regional Breast Cancer Register of the Uppsala/Örebro region, 

who recently were diagnosed with primary breast cancer, were asked to participate in a survey. Of 

these women 1050 responded to the survey. Data were collected using a questionnaire with three 

open-ended questions, one of which was analyzed in this study and answered by 200 women. Data 

was analyzed using a qualitative content analysis. 

Results: The results of the responses of the study participants' showed a wide variation in satisfaction 

with care, in conjunction with surgery, among breast cancer affected women in the Uppsala/Örebro 

region. Five different categories emerged from the analysis: treatment, information, coordination, 

hospital stay, and overall comments about health care. The women entered proposals including the 

improvement in treatment of patients, more detailed information, access to a patient-bound caregivers 

and longer hospital stay. 

Conclusion: The conclusion of the study is that the experience of the participants was both positive 

and negative in care around the breast cancer surgery. The majority of the comments were negative, 

particularly in the categories of coordination and treatment. This suggests that there are areas in need 

of improvement in the care of breast cancer patients.  

 

Key words: Breast cancer, care, surgery, satisfaction with care. 
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1. BAKGRUND  
 

En pågående svensk tvärsnittsstudie med patienter från Uppsala/Örebro-regionen undersöker 

bröstcancerpatienters hälsorelaterade livskvalitet, ångest/depression och vårdtillfredsställelse 

(Höyer, 2009). Följande studie ingår som en del av detta projekt.  

 

1.1. Vårdtillfredsställelse 

Vårdtillfredsställelse är en viktig indikator för vårdens kvalitet och definieras som ett subjektivt 

begrepp som avspeglar patientens personliga önskningar, behov och förväntningar på vården 

(Khan, Hassan, Anwar, Babar & Babar, 2007). Vårdtillfredsställelse är även ett begrepp som berör 

interpersonella aspekter, teknisk kvalitet, tillgänglighet/bekvämlighet, ekonomiska aspekter, 

effektivitet, kontinuitet samt den fysiska miljön. Den största bristen i studier om 

vårdtillfredsställelse är att det inte lagts tillräckligt stor vikt vid att utforma en definition av 

begreppet vårdtillfredsställelse (Ware, Snyder, Wright & Davies, 1983). När vårdtillfredsställelse 

mäts ingår ofta frågor om hur patienten upplevt att de blivit bemötta, hur informationsflödet sett ut 

och hur organisationen fungerat (Oskay-Özcelic et al., 2007). 

 

Enligt Sitzia och Wood (1997) har det sedan länge tagits för givet att patienters syn på sjukvården 

är väl utforskad. Studier visar dock att patienter vid tillfrågan visade sig vara djupt upprörda över 

vården. Efter denna upptäckt utfördes interventioner för att öka kunskapen om patienters 

upplevelse av vården genom att till exempel införa kommentarlådor på sjukhus, 

patientkommittéer, offentliga möten samt formella och informella studier. Vidare arbetade 

forskare med att utforma specifika problemområden genom omfattande populationsstudier av 

patienter inom slutenvård och allmänmedicin. Dessa studier riktade främst in sig på kunskap, 

tillgänglighet och hur ofta vården nyttjades. Värdet av sådana populationsstudier har visat sig 

minska eftersom frågorna tenderar att bli för generella och därmed lätt genererar falsk positiva 

svarsresultat. Ett problem med att försöka generalisera nationella studiers resultat är att lokala 

variationer kan vara maskerade. Efter detta riktar studier istället in sig på mindre grupper och 

anpassar frågorna utefter hur vården ser ut inom den sektor som vill undersökas (Sitzia & Wood, 

1997). 

 

Det teoretiska ramverket för vårdtillfredsställelse hjälper till att utforma det mest optimala sättet 

för vårdgivaren att interagera med patienten för att kunna uppnå bästa möjliga 

patienttillfredsställelse. Fyra viktiga variabler ingår i ramverket och påverkar effekten av 
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vårdgivarens interaktion med patienten: känslomässigt stöd, hälsoinformation, patientens 

upplevelse av delaktighet i beslutsprocessen samt professionell och teknisk kompetens. Ytterligare 

forskning behövs dock för att undersöka vilka insatser som förbättrar dessa fyra variabler som 

visat sig öka patientens vårdtillfredställelse (Wagner & Bear, 2009).  

 

1.2. Vårdtillfredställelse hos cancerdrabbade patienter 

God vårdtillfredsställelse inom cancervård innebär teoretiskt sett uppfyllande av patientens 

positiva förväntningar av vården (Brédart et al., in press). Enligt Rose och Yates (in press) 

behöver vårdgivaren vara lyhörd för patientens förmåga att ta in information om behandlingar och 

biverkningar samt vilken sjukdomsinsikt patienten har. Samtidigt måste vårdgivaren ha ett 

holistiskt synsätt vid mötet med varje enskild cancerpatient vilket kräver kunskap om 

medicineringens toxicitet, biverkningar och psykiska påfrestningar (Rose & Yates, in press). 

Omvårdnaden av patienter bygger på relationer där målet skall vara att hjälpa patienten. Patienter 

med en allvarlig sjukdom har ett mycket stort behov av att deras individuella behov tillgodoses. 

En god relation mellan vårdpersonal och patient har även stor betydelse för patientens 

tillfrisknande (de Kok et al., 2007). En sådan relation bygger på humanistiska och altruistiska 

värdegrunder samtidigt som det grundläggande människovärdet alltid ska respekteras. Patient och 

närstående måste också känna förtroende för vårdgivarens bedömningar och handlingar. Dessutom 

är det av yttersta vikt att vårdgivaren visar respekt och har empati i omvårdnaden av och 

relationen till patienten. Tid krävs för att kunna skapa en relation mellan patient och vårdgivare. 

Det behövs avsatt tid för samtal, att skapa trygghet och för att kunna ge en god och professionell 

vård (Tsianakas et al., 2012).  

 

För att kunna tillgodose patientens mångfasetterade behov så bra som möjligt är ett gott samarbete 

mellan olika professioner i vården en viktig förutsättning. Vid detta samarbete samverkar olika 

arbetsgrupper med sin specifika kompetens för att patienten ska få bästa möjliga vård ur ett 

helhetsperspektiv, där också emotionella uttryck uppmärksammas. Syftet med samarbetet är att 

effektivisera vården, beakta olika vårdalternativ och därmed förkorta vårdtiden och i vissa fall 

även minska komplikationer. För att detta samarbete ska fungera krävs en öppen interprofessionell 

dialog mellan de olika teammedlemmarna. Dessa måste kontinuerligt kommunicera runt var i 

sjukdomsprocessen patienten befinner sig och behandlingsinsatsernas relevans, för att kunna 

erbjuda patienten och dess anhöriga det professionella stöd de har rätt till. I denna fallstudie byttes 

den traditionella yrkescentrerade cancervården mot en ny, mer tvärvetenskaplig patientcentrerad 
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vård, där samarbetsteam bestående av sjuksköterska och läkare bildades. Varje 

kontaktsjuksköterska hade ansvar för 25 till 30 patienter som genom gick strålbehandling, från 

behandlingens start till dess avslut. Man fann att sjuksköterskorna lättare kunde upptäcka 

biverkningar, patienterna blev i större utsträckning mer utbildade i egenvård, sjukdom och 

biverkningar. Dessutom fann de att patientens närstående blev mer involverade när patienterna 

hade patientbundna vårdteam (Rose & Yates, in press). 

 

1.3. Vårdtillfredsställelse hos bröstcancerdrabbade kvinnor 

Bemötande 

Enligt Brédart et al. (in press) relateras missnöje med vården, i samband med bröstcancer, till 

patienters ouppfyllda hälsa och ett större behov av information. Lägre förväntningar på vården och 

bristande kunskap hos patienterna om vilken vård man kan få visar sig resultera i högre skattad 

vårdtillfredställelse. Studiens resultat visar på ett större behov av psykologiskt stöd för liknande 

känslomässiga svårigheter hos bröstcancerdrabbade kvinnor med barn eller de kvinnor som haft 

höga nivåer av ångest eller depression. Däremot har kvinnor med en högre utbildningsnivå ett 

lägre behov av psykologiskt stöd trots att de rapporterar liknande nivåer av besvär i jämförelse 

med kvinnor som har en lägre utbildningsnivå (Brédart et al, in press). En annan vetenskaplig 

studie visar även den att psykologiskt stöd till bröstcancerdrabbade kvinnor är viktigt. 

Vårdgivaren bör visa för patienten att det finns tid att lyssna, svara på frågor och ge råd. Om 

kvinnan har en partner är det, enligt författarna till studien, av största vikt att denne involveras i 

vården för att kunna fungera som ett stöd under och efter sjukhusvistelsen (Christie, Meyerowitz, 

Stanton, Rowland & Ganz, in press). Utöver ett grundläggande professionellt bemötande behöver 

den bröstcancerdrabbade kvinnan kontakt med en onkologiskt utbildad sjuksköterska som har hög 

kompetens både kliniskt och yrkesmässigt. Vårdgivaren behöver ha djupgående kunskaper i 

sjukdomsförlopp och de olika faser som bröstcancerdrabbade patienter genomgår. Bröstcancer, 

liksom alla cancerdiagnoser, är en sjukdom som inte bara drabbar patienten utan en hel familj. 

Vårdgivaren bör ha förmågan och kompetensen att lösa de problem som uppstår hos patienten, 

lika väl som för de närstående, och även kunna tillgodose deras speciella behov (Cruickshank, 

Kennedy, Lockhart, Dosser & Dallas, 2008). 
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Kontinuitet av vårdgivare 

Det är viktigt med ett optimalt samarbete mellan sjuksköterska och läkare vid första 

patientkontakten för att skapa trygghet och kontinuitet (Kvarnström, 2008). I den vetenskapliga 

artikeln av Uchida et al. (2011) påvisas att majoriteten av studiedeltagarna var i behov av en 

patientbunden vårdgivare under vårdtiden för att kontinuerligt kunna prata om sjukdomsförloppet. 

I en annan artikel av Saares & Suominen (2005) berättar patienterna om att en namngiven 

patientbunden läkare och sjuksköterska varit viktigt för vårdtiden under den korta sjukhusvistelsen 

av fyra dygn. Samma artikel menar att en ny läkare eller sjuksköterska vid varje besök bidrog till 

att patienterna upplevde att personalen inte var insatta i deras situation (Saares & Suominen, 

2005). 

 

Information 

Under krisens akuta fas kan kvinnans förmåga att ta in information vara nedsatt. Studier har visat 

att patienter tar in 20 % av den verbala informationen de får efter en cancerdiagnos (Sørensen & 

Almås, 2011). Det är viktigt att vårdgivare individanpassar informationen samt gör den tydlig och 

lättförståelig. Förmedling av information är en process som kräver upprepning och ständiga 

justeringar (Tsianakas et al., 2012). Genom att pre-operativt ge patienten information på rätt sätt, 

samt utbildning om sjukdomen och kommande behandling, ses en högre grad av 

vårdtillfredsställelse post-operativt (Greenslade, Elliott & Mandville-Anstey, 2010; Marchal et al., 

2005; Saares & Suominen, 2005; Tsianakas et al., 2012; Waljee, Hu, Newman & Alderman, 

2008). Hur informationen bör framföras är individuellt. Patienten kan ta till sig så mycket 

information som den är mottaglig för. Om informationen är irrelevant ur patientens perspektiv når 

budskapet inte fram. Att ge patienten möjlighet att ställa frågor när vårdpersonal har tid att besvara 

dem är av stor vikt. Att uppmuntra patienten att, efter det personliga samtalet, höra av sig ifall fler 

frågor har uppkommit har visat sig uppskattas av patienter (Cruickshank et al., 2008). Det är 

viktigt att frågorna besvaras ärligt och att den muntliga informationen kompletteras med skriftlig 

(Cruickshank et al., 2008; Tsianakas et al., 2012).  
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1.4. Bröstkirurgi 

Var nionde svensk kvinna drabbas av bröstcancer och det registreras cirka 7000 nya fall per år 

(Socialstyrelsen, 2007). Av dessa är majoriteten kvinnor över 60 år och att drabbas innan 40 års 

ålder är ovanligt. Kirurgi är den vanligaste behandlingen av bröstcancer. Det vanligaste av 

ingreppen är bröstbevarande kirurgi då en del av bröstet, där tumören är lokaliserad samt runtom 

liggande vävnad, opereras bort. Vid större ingrepp utförs en komplett mastektomi, ablatio 

mammae, där hela bröstet opereras bort (Järhult & Offenbertl, 2006). Komplett mastektomi och 

bröstbevarande kirurgi kombineras ofta med axillkirurgi för att upptäcka och behandla eventuell 

tumörspridning. Tidigare var axillkirurgi nästan alltid synonymt med axillarutrymning med målet 

att få bort minst tio lymfkörtlar från armhålan. Detta ingrepp gav många postoperativa bekymmer 

såsom ödembesvär, smärtproblematik, rörlighets- och känselnedsättning i axel och arm. Sedan 

slutet av 2000-talet försöker man istället fastställa och ta bort den lymfkörtel 

(portvaktslymfkörteln) som cancertumören främst dränerar till (sentinel node-kirurgi). 

Portvaktslymfkörteln skickas för analys under pågående operation och är denna fri från metastaser 

lämnas resterande lymfkörtlar orörda (Bergh & Emdin, 2008). De post-operativa och långsiktiga 

komplikationerna har minskat radikalt sedan sentinel node-kirurgi infördes (Ingvar, 2007; 

VeerBeek et al., 2011). 

 

1.5. Vårdtillfredsställelsens koppling till livskvalitet 

En kvantitativ vetenskaplig studie har funnit ett svagt samband mellan hög vårdtillfredsställelse 

och hög livskvalitet. Detta samband tror författarna beror på att dessa två begrepp måste bedömas 

separat eftersom den information som tillhandahålls det ena begreppet är till stor del oberoende av 

information från det andra (Kleeberg, Tews, Ruprecht, Höing, Kuhlmann & Runge, 2005). En 

annan kvantitativ studies resultat visar på ett samband mellan låg vårdtillfredsställelse och låg 

livskvalitet (Reed, Simmonds, Haviland & Corner, 2012). 

 

Livskvalitet är en subjektiv uppfattning som kan ändras över tid (Ware et al., 1983). Flera studier 

visar på att personer med allvarlig sjukdom rapporterar i hög grad samma livskvalitet som friska 

personer (Montazeri, 2007; Bottomley et al., 2005). En förklaring till detta kan ligga i den 

personliga förändringen av vad som är viktigt i livet, en förändring som ofta sker hos de personer 

som fått en allvarlig sjukdom. Detta kan innebära svårigheter i att jämföra livskvalitén mellan 

bröstcancerdrabbade kvinnor och friska kvinnor (Carlsson, 2007). Hälsorelaterad livskvalitet är ett 

nyare begrepp som kommer ur World Health Organizations definition av hälsa. Detta innefattar 
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välmående hos en person på fysiskt, psykiskt och socialt plan (World Health Organizations, 

2009). Hälsorelaterad livskvalitet används vid skattning av hur behandling och sjukdom påverkar 

livskvalitet hos individen (Carlsson, 2007). 

 

Aspekterna i vårdtillfredsställelse har tagits hänsyn till i Höyers (2009) större kvantitativa studie 

där frågorna berör bemötande, telefonkontakt, information, tillgänglighet och tid för frågor hos 

patientansvarig läkare/sjuksköterska. Kvinnorna i Höyers (2009) tvärsnittsstudie var mest 

tillfredsställda med vården inom området bemötande och minst tillfredsställda inom området för 

service/organisation. Resultatet visar att de bröstcancerdrabbade kvinnorna skattade en hög grad 

av vårdtillfredsställelse. Den högre vårdtillfredställelsen står i relation till högre skattad 

hälsorelaterad livskvalitet och en lägre grad av ångest och depression hos studiedeltagarna. Ålder, 

cytostatikabehandling, komorbiditet, psykosocialt samt sjukskrivning/sjukbidrag kunde förklara 

skillnaderna i hälsorelaterad livskvalitet. Bland studiedeltagarna kan man se att en högre ålder och 

socialt stöd ger en högre skattad livskvalitet. Enbart en liten andel av variansen i 

vårdtillfredsställelse kan förklaras av bakgrundsfaktorer som till exempel inkomst, utbildning och 

sysselsättning (Höyer, 2009). 

 

1.6. Problembeskrivning 

Tvärsnittsstudien har sammanställt endast kvantitativ data utifrån de besvarade enkätfrågorna 

inom ämnet vårdtillfredsställelse i samband med bröstkirurgi (Höyer, 2009). När slutna 

enkätfrågor inte kompletteras med öppna frågor, där studiedeltagarna ges möjlighet att ta upp 

aspekter som inte täcks av de slutna frågorna, riskerar författaren att tappa viktig information. Vid 

artikelsökning inom samma ämne påvisades otillräcklig svensk, klinisk forskning. Detta kan 

innebära att den kliniska kunskapen, rörande vilka faktorer som är av betydelse för 

vårdtillfredsställelsen hos bröstcancerdrabbade kvinnor, är bristfällig.  

 

1.7. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka kommentarer och förslag bröstcancerpatienter i 

Uppsala/Örebro-regionen anger avseende vården i samband med bröstcanceroperationen. 
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2. METOD 

  

2.1. Design 

Höyers (2009) tvärsnittsstudie genomfördes i mixad form i en konvergent parallell design vilket 

innebär att kvantitativ och kvalitativ data samlas in samtidigt i syfte att uppnå en djupare 

förståelse för forskningsfrågan (Borglin, 2012). Tvärsnittsstudien genomfördes som en enkät- och 

registerstudie. Enkätfrågorna ledde fram till tre öppna, kvalitativa frågor varav en har analyserats 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys i föreliggande studie. 

  

2.2. Urval 

Totalt 1573 kvinnor från kvalitetsregistret för bröstcancer i Uppsala/Örebro-regionen, som 

diagnostiserades med primär bröstcancer mellan mars 2007 till och med augusti 2008, tillfrågades 

att delta i en enkätstudie. Datainsamlingen pågick under ett års tid från september 2007 till augusti 

2008. Enkäten om vården i samband med bröstcanceroperationen besvarades av 1050 kvinnor 

varav 203 kommenterade den öppna frågan. Exklusionskriterierna var, i enlighet med 

tvärsnittsstudien, manligt kön samt kvinnor som inte fanns med i registret på grund av sen 

inrapportering. Bland de inkomna svaren valdes 43 kommentarer bort då innehållet inte var 

relevant för föreliggande studie (25 kommentarer) eller inte kunde tolkas av författarna (18 

kommentarer). Totalt hade 160 kvinnor skrivit kommentarer som, för denna studie, var relevanta 

och dessa svar har behandlats i denna studie. Nedan visas två exempel på exkluderade 

kommentarer. 

 

“Operationen gällde ett borttagande av ett förstadium till cancer. Ingen eftervård behövdes denna 

gång.” (Kvinna, 58 år.) 

 

“Fick vänta i över fem veckor på operationssvaret.” (Kvinna, 62 år.) 
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Tabell 1. Bakgrundsfakta för kvinnorna 

 Antal av 203 kvinnor (nr) Procentuell andel (%) 

Ålder (mean, range) 60,3, 33-90  

Universitetsutbildning 78 38,4 % 

Barn 178 87,7 % 

Civilstatus   

             Ensamboende/särbo 74 36,5 % 

             Gift/sammanboende  129 63,5 % 

Adjuvant behandling   

             Strålbehandling 136 67,0 % 

             Cytostatikabehandling 77 37,9 % 

             Endokrin terapi 134 66,0 % 

             Antikroppsterapi 12 6,0  % 

 

2.3. Datainsamlingsmetod 

Data till Höyers (2009) tvärsnittsstudie insamlades med hjälp av en enkät vilken innehöll olika 

frågor avseende hälsorelaterad livskvalitet, ångest/depression och vårdtillfredsställelse, samt 

specifika bakgrundsfrågor om kvinnorna (Bilaga 1). Enkäten innehöll även tre öppna frågor varav 

en har analyserats i denna studie: ”Kommentarer och förslag när det gäller vården i samband med 

din bröstcanceroperation”. De besvarade enkäterna finns insamlade och förvaras i arkivet på 

Uppsala Biomedicinska Centrum. 

   

2.4. Tillvägagångssätt 

Under inklusionsperioden genomfördes, mellan dag åtta till 12 varje månad, en sökning i  

Regionalt Onkologiskt Centrums (ROC) bröstcancerregister 190 dagar bakåt i tiden minus 10 

dagar. Endast nytillkomna registreringar sedan den förra sökningen inkluderades. Överlevande 

kvinnor inkluderades i studien efter kontroll i folkbokföringsregistret. De inkluderade kvinnorna 

listades och tilldelades kodnummer som sedan noterades på frågeformuläret. I genomsnitt fyra 

månader efter sin bröstcancerdiagnos blev kvinnorna via brev tillfrågade att delta i studien. 

Försändelsen innehöll även information om forskningsstudien, anonymitet och frivilligt 

deltagande (Bilaga 2). Genom att besvara enkäten tackade kvinnorna ja till att delta i studien. Upp 
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till två påminnelser skickades ut till deltagarna som inte svarade, totalt 566 kvinnor. Alla enkäter, 

där den öppna frågan som ingår i föreliggande studie är besvarad, har granskats och analyserats 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

  

2.5. Bearbetning och analys 

De 203 svaren på den öppna frågan lästes igenom ett flertal gånger för att kunna identifiera 

meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter, som besvarade studiens syfte, identifierades ur 

kvinnornas kommentarer och bröts ner till kondenserade meningar för att kunna besvara kärnan i 

innehållet (Danielson, 2012). Därefter utformades koder som beskrev meningens innehåll och som 

vardera utgjorde en etikett för den ursprungliga meningsbärande enheten. Koder med liknande 

innehåll sammanfördes i kategorier. Varje kategori delades in i två subkategorier, en negativ och 

en positiv. Kategorierna sammanfördes slutligen till ett gemensamt tema, se tabell 2. Resultaten 

presenterades i en tabell samt löpande text och innehöll meningsbärande enheter från kvinnornas 

skriftliga kommentarer.  

 

2.6. Forskningsetiska överväganden 

Enkätstudien har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (dnr. 2007/187). Enligt 

de forskningsetiska principerna får inte forskning utföras på bekostnad av individskyddskravet 

vilket innebär att individen ska skyddas från psykisk skada och kränkning. Individskyddskravet 

innefattar fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). Enkäten skickades ut till kvinnorna i 

genomsnitt fyra månader efter diagnosen. Detta kan ha medfört en negativ emotionell påverkan, 

såsom traumatiska minnen och rädsla för recidiv, då kvinnorna tvingades erinras om tiden kring 

diagnostisering och operation. Trots detta är studien etiskt försvarbar då individskyddskravets fyra 

huvudkrav efterföljdes. Informations- och konfidentialitetskravet tillgodosågs då brevet innehöll 

information om konfidentialitet, sekretess och frivilligt deltagande. Genom återsändning av ifyllda 

frågeformulär gavs aktivt samtycke enligt samtyckeskravet. Nyttjandekravet tillgodosågs då 

materialet endast användes för forskning.   
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Tabell 2. Exempel på bearbetning av kvinnornas kommentarer. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori Tema 

”För lite personal tror 

jag inte att det är. 

Kanske mer utbildning 

i hur man bemöter 

människor i allmänhet” 

”Personalen 

behöver mer 

utbildning i 

bemötande.” 

Utbildning i 

bemötande 

Dåligt bemötande Bemötande 

P
o
sitiv

 o
ch

 n
eg

ativ
 v

ård
tillfred

sställelse 

”Bra kombination 

mellan muntlig och 

skriftlig information i 

de olika skedena.” 

”Bra med  

muntlig och 

skriftlig 

information” 

Bra 

information 

God information Information 

”Dåligt att man måste 

ha så många olika 

läkare. Jag hade sex 

olika fram till 

cytostatikabehandlinge-

n.” 

”Dåligt med så 

många olika 

läkare.” 

Olika läkare Brist på 

kontinuitet av 

vårdgivare 

Samordning 

 “Ej tal om 

sjukgymnastik, det vill 

säga träning, vad jag 

kan göra med armen på 

den opererade sidan. Är 

spänd och stel i 

bröstmuskeln.” 

”Ingen kontakt 

med 

sjukgymnast... 

är spänd och stel 

i bröstmuskel-

n.” 

Avsaknad av 

sjukgymnastik 

Bristande 

interprofessionellt 

samarbete 

”Perfekt att få komma 

till sjukhuset 

operationsdagens 

morgon 

och bara behöva en natt 

på sjukhuset.” 

”Perfekt att bara 

behöva en natt 

på sjukhuset.” 

Bra 

vårdtidslängd 

Tillräcklig vårdtid 

för patienten 

Vårdtid 

”Förnämlig vård på 

sjukhuset under och 

efter operationen.” 

”Förnämlig vård 

på sjukhuset.” 

Förnämlig 

vård 

God vård Generellt 
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3. RESULTAT 

 

Tabell 3. Presentation av resultatets indelning; tema, kategorier samt subkategorier  

Subkategori Kategori Tema 

Ett professionellt och vänligt bemötande skapade 

trygghet och nöjda patienter 
 

Bemötande 

P
o

sitiv
 o

ch
 n

eg
ativ

 v
ård

tillfred
sställelse 

Brister i professionellt bemötande gav oro och 

missnöjda patienter 

God information gav ökad vårdtillfredsställelse  

Information 
Bristande information skapade missnöje 

Kontinuitet och patientbundna vårdgivare 

skapade trygghet 

Samordning 

Brist på kontinuitet av vårdgivare skapade 

missnöje 

Gott interprofessionellt samarbete skapade 

trygghet 

Bristande interprofessionellt samarbete skapade 

missnöje 

Tillräcklig vårdtid för patienten skapade 

vårdtillfredsställelse 
  

 

Vårdtid 
För kort vårdtid skapade osäkerhet och otrygghet 

hos patienten 

God vård gav god vårdtillfredsställelse  

Övergripande 
Dålig vårdupplevelse skapade missnöje 

 

3.1. Positiv och negativ vårdtillfredsställelse 

Samtliga inkluderade kommentarer inom de fem kategorier som utkristalliserades genom analysen 

hade en gemensam nämnare, vårdtillfredsställelse. Kvinnornas kommentarer var både positiva och 

negativa vilket ledde fram till studiens tema. Temat blev således “positiv och negativ 

vårdtillfredsställelse”.  
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3.2. Bemötande 

Denna kategori handlade främst om patientens upplevelse av hur vårdpersonalen agerade i mötet 

med dem. 

 

Ett professionellt och vänligt bemötande skapade trygghet och nöjda patienter 

De kommentarer som belyste gott professionellt bemötande var korta kommentarer där 

studiedeltagarna blivit professionellt bemötta. Kommentarerna handlade mest om bra bemötande, 

bra omhändertagande, professionella sjuksköterskor, hjälpsam och stöttande personal, vänligt 

bemötande och bra bemötande av läkare. 

 

”Personalen hade ett mycket professionellt och vänligt bemötande.” (Kvinna, 77 år.) 

”Jag känner mig mycket bra behandlad under operationen av både läkare och sjuksköterskor. 

Mycket nöjd.” (Kvinna, 88 år.) 

”Jag uppskattade den lugna miljön...  Äldre, kunniga sköterskor som tog sig tid och fick mig att gå 

ner i varv. //Vården har fungerat mycket bra.” (Kvinna, 54 år.) 

 

Brister i professionellt bemötande gav oro och missnöjda patienter 

Den övervägande delen av kvinnorna som upplevde ett dåligt bemötande uppgav brister i 

professionellt bemötande vilket orsakat oro, missnöjdhet och lett till att deltagarna känt sig 

felbehandlade och bortglömda. Kommentarerna berörde alla delar av tiden runt operationen, 

inskrivning, förberedelse inför operation, postoperativ vård i direkt anslutning till operationen, 

postoperativ vård på avdelning och utskrivning. De flesta kommentarer rörde sig om 

oprofessionellt bemötande där läkare bemött kvinnorna med bristande respekt och flera kvinnor 

önskade att läkare borde vara mer pålästa om den patient de möter. Andra kommentarer rörde sig 

om oförstående personal, bristande respekt för patientens integritet, dåligt gehör från personal och 

bristfälligt stöd från personal. Många studiedeltagare upplevde att information och besked inte 

gavs med respekt och känsla för integritet. Kvinnorna efterfrågade att dessa samtal bör ske i 

enskildhet. 

 

”Det är aldrig bra att bli informerad på en patientsal när man har fått plats på flersal. Det är som 

sagt mycket bättre att bli informerad enskilt utav läkaren.”  (Kvinna, 56 år.) 
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”…önskade hans syn på saken. Jag fick då svaret: " Jag brukar säga såhär, om det fungerar med ett 

blåbär i näsan, ska man fortsätta med det!!!” // Jag har större krav på bemötande än så.” (Kvinna, 

47 år.) 

 

Deltagarna upplevde att det var fel tid att bli behandlad under semestertider och kände av både 

strejk och personalbrist. Flera kvinnor kände sig ignorerade och förbisedda av personalen. I 

kommentarerna förekom önskningar om mer tid och stöd från patienten. Kvinnorna berättade om 

stökig miljö, stressad personal och personal som diskuterar privata angelägenheter. Det förekom 

önskan om en lugnare, mindre högljudd miljö samt mindre hårdhänt beröring. 

 

”Den jobbigaste situationen var uppvakningen efter operationen. Jag upplevde den stimmig och 

orolig.” (Kvinna, 69 år.) 

”Var mycket orolig och ledsen både före och efter operationen. Då borde det funnits mer stöd och 

hjälp.” (Kvinna, 53 år.) 

 

Tidvis handlade kommentarerna om att vården i sig varit bra men att omhändertagandet varit 

bristfälligt. Ett flertal kvinnor önskade att och undrade om vårdpersonalen får utbildning i 

bemötande. 

 

”Jag har fått bra vård men inte alltid så god omvårdnad.” (Kvinna, 60 år.) 

 

“För lite personal tror jag inte att det är. Kanske mer utbildning i hur man bemöter människor i 

allmänhet.” (Kvinna, 70 år.) 

 

3.3. Information 

Denna kategori berörde patientens upplevelse av vilken information som levererades, om den var 

tillräcklig, om något saknades eller varit felaktig. 

 

God information gav ökad vårdtillfredsställelse 

Kvinnorna uppgav att väl utformad och individuellt anpassad information runt operationen bidrog 
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till en ökad vårdtillfredsställelse. En ökad trygghet upplevdes då vårdgivare tog sig tid att 

informera kvinnorna och dess anhöriga om hur operationen hade gått. Kombinationen av muntlig 

och skriftlig information resulterade i att kvinnorna upplevde att de fick större möjlighet till 

återkoppling.  

 

”Bra kombination mellan muntlig och skriftlig information i de olika skedena.  Bra att kunna gå 

tillbaka till det skriftliga när man kommit hem och behöver få informationen på plats.” (Kvinna, 

48 år.) 

 

Bristande information skapade missnöje 

Kommentarer rörande bristande information var fler än de som handlade om god information. 

Många kvinnor uppgav att de fått felaktig information från vårdgivare vilket bidrog till en onödig 

oro och förvirring. Flertalet av dessa berättade att olika läkare har gett olika, och i vissa fall 

felaktiga, besked om diagnos och behandling. Några av studiedeltagarna uttryckte även en önskan 

om att bli informerad om vikten av att ha en anhörig med sig vid informerande samtal.  

 

”Viktigt att behandlande läkare och bröstsjuksköterska ger rätt information om behandling och 

framtida kontroller för att undvika missförstånd och onödig oro.” (Kvinna, 49 år.) 

 

“Fick klart felaktig information av en läkare efter min operation. Han sa att alla 50 lymfkörtlar var 

borttagna, så var inte fallet.“ (Kvinna, 51 år.) 

 

“Då provsvaret inte visar så bra resultat bör någon form av förvarning att ta med anhörig 

förespråkas med vid provsvarsbesöket, jobbigt att ta sig hem ensam.” (Kvinna, 38 år.) 

 

En del kvinnor ansåg att det var för mycket information för att ta till sig efter operationen och 

andra tyckte att de hade behövt mer information. Information given av icke svensktalande 

vårdgivare upplevdes som bristfällig då de inte förstod allt som sades. Några kvinnor önskade mer 

information om egenvård, cancerföreningar och eventuella postoperativa komplikationer. Även 

önskemål om upprepad information uppgavs för att få en bättre chans att ta till sig informationen.  

 

”Viktigt med god information om vad som ska ske, gärna ett flertal gånger, och att berätta hur 

situationen kan bli efteråt.” (Kvinna, 38 år.) 



 

15 
 

3.4. Samordning 

Denna kategori belyste kvinnornas upplevelser gällande kontinuitet av vårdgivare och 

interprofessionellt samarbete. 

 

Kontinuitet och patientbundna vårdgivare skapade trygghet 

Kvinnorna som lyfte fram en positiv bild av god personalkontinuitet var få. I likhet med tidigare 

kategorier så var de positiva kommentarerna inom denna kategori färre än de negativa. 

Kvinnornas kommentarer innehöll namngivna läkare och/eller kontaktsjuksköterskor som funnits 

till hands genom vårdtiden. 

 

”Kan inte med ord berömma den kontakt/vård jag haft med syster X på kirurgmottagningen. Även 

de tre kontakter jag haft med dr X tillhör det mest positiva under behandlingen så här långt.” 

(Kvinna, 68 år.) 

 

Brist på kontinuitet av vårdgivare skapade missnöje 

Det framkom många kommentarer om dålig kontinuitet av vårdgivare. Studiedeltagarna berättade 

om att de blev hänvisade till olika avdelningar och läkare, eller att de vid flera olika läkarbesök 

fått träffa en ny läkare vid varje tillfälle. Kvinnorna föreslog att läkare och vårdgivare bör vara 

mer patientbundna. 

”Försök att ha samma läkare och sjuksköterska vid kontakt inför de olika undersökningarna, fram 

till operation och återbesök. Som det blev så var det olika läkare och sjuksköterskor varje gång.” 

(Kvinna, 54 år.) 

Några kvinnor beskrev att den dåliga kontinuiteten av vårdgivare bidrog till frustration, 

informationsbrist eller i värsta fall otrygghet, oro och missnöje. 

”Dåligt att man måste ha så många olika läkare. Jag hade sex olika fram till 

cytostatikabehandlingen.” (Kvinna, 64 år.) 

 

”… istället för en helt okänd läkare för mig. Det gjorde att det kändes som om jag tappat lite 

information om själva operationen.” (Kvinna, 61 år.) 
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Gott interprofessionellt samarbete skapade trygghet 

De kommentarer som belyste ett gott interprofessionellt samarbete i vården handlade om god 

kontakt med paramedicinska professioner liksom sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator. Detta goda 

samarbete visade sig bidra till ett ökat välbefinnande. 

 

”Den efterföljande sjukgymnastiken har givit mig känslan av att vara stark igen. Gymnastiken ger 

mig också en känsla av välbefinnande.” (Kvinna, 41 år.) 

 

Även god kommunikation mellan olika instanser inom hälso- och sjukvården lyftes fram i 

kvinnornas kommentarer.  

 

”Blev vid hemgång informerad om att jag skulle ta kontakt vid svullnad eller feber. Sköterskan på 

servicehuset där jag bor blev också kontaktad av sjukvården.” (Kvinna, 86 år.) 

  

Bristande interprofessionellt samarbete skapade missnöje 

Flertalet av de kommentarer som lyfte fram brister i det interprofessionella samarbetet bestod av 

önskemål om mer kontakt med olika paramedicinska professioner. Kvinnorna uttryckte framför 

allt ett behov av kurator efter sin bröstcanceroperation då känslorna och tankarna i detta skede 

behövde bearbetas. 

 

“Jag saknade ett samtal eller besök från en kurator. Det har varit lämpligt efter operationen. Jag 

var väldigt skör och ledsen. Som tur är har jag ett bra kontaktnät. Men om jag inte har haft det?” 

(Kvinna, 49 år.) 

  

”Samtal borde vara obligatoriskt efter cancerbesked och efter friskförklaring. 

Kropp och själ hänger ihop. På lasarettet behandlades kroppen men ingen tar hand om själen.” 

(Kvinna, 41 år.) 

  

Flera kvinnor saknade kontakt med sjukgymnast vilket resulterade i att de upplevde 

rörelseinskränkningar en tid efter operationen. 

 

“Ej tal om sjukgymnastik, det vill säga träning vad jag kan göra med armen på den opererade 

sidan. Är spänd och stel i bröstmuskeln.” (Kvinna, 50 år.) 
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3.5. Vårdtid 

Denna kategori handlade om patienternas upplevelse av tiden då de fick vård på sjukhuset efter 

operationen, om tiden var tillräcklig eller otillräcklig. 

 

Tillräcklig vårdtid för patienten skapade vårdtillfredsställelse 

De fåtal studiedeltagare som i sina kommentarer tog upp att de var nöjda med vårdtidens längd 

skriver främst om att det var skönt att slippa vara på sjukhus en längre tid. 

”Perfekt att få komma till sjukhuset operationsdagens morgon och bara behöva en natt på 

sjukhuset.” (Kvinna, 65 år.) 

  

För kort vårdtid skapade osäkerhet och otrygghet hos patienten 

Bland kommentarerna om vårdtidens längd dominerade kommentarerna som talade om att 

vårdtiden var för kort och skapade oro, osäkerhet och missnöje. Studiedeltagarna berättade om 

otryggheten att vara helt utan stöd hemma och behöva ta sig hem själv dagen efter operationen. 

Kvinnorna beskrev att oron för hälsan ökade när de fick åka hem trots att det inte kändes som 

narkosen hade släppt. Många kvinnor gav förslag om att få möjlighet att stanna på vårdavdelning i 

ett eller flera extra dygn. 

”Skrevs ut ett dygn efter operationen. Kändes osäkert, hade ont, var svag, traumatiserad.” (Kvinna, 

49 år.) 

  

”Större möjlighet att få ligga kvar några dagar efter operationen, särskilt om man är 

ensamboende.” (Kvinna, 84 år.) 

  

3.6. Övergripande 

En del av de positiva och negativa kommentarerna som inte passade in under någon av 

ovanstående kategorier sammanställdes som övergripande kommentarer om vården kring 

bröstcanceroperationen.  

  

God vård gav god vårdtillfredsställelse 

Kommentarerna under denna subkategori handlade om en generellt god upplevelse av vården 

kring bröstcanceroperationen. Bra och kunnig personal, god atmosfär och välorganiserad vård 
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uppgavs som faktorer som ökade vårdtillfredsställelsen. I flera av kommentarerna poängterades att 

det inte fanns något mer att tillägga eftersom vårdupplevelsen varit helt till belåtenhet.  

  

”Vården var mycket tillfredsställande.” (Kvinna, 65 år.) 

  

”Allt var mycket välorganiserat före och efter operationen.” (Kvinna, 81 år.)  

 

Dålig vårdupplevelse skapade missnöje 

De kommentarer som återberättade en generellt dålig upplevelse av vården kring 

bröstcanceroperationen fokuserade på tre olika områden; att man inte ska bli utlokaliserad till 

annan avdelning, att man var missnöjd med ärr och sår efter operation och att borttagande av 

dräneringsslangar var en smärtsam upplevelse.  

 

”Att man ska få ligga på en canceravdelning och inte på en plats på annan kirurgisk avdelning. Jag 

själv fick ligga på öron, näsa, hals. Det var inte bra.” (Kvinna, 45 år.) 

 

“Borttagandet av mitt drän var dessutom den absolut mest smärtsamma upplevelse jag haft i mitt 

liv.” (Kvinna, 51 år.) 

 

”För er var det en vanlig dag på jobbet. För mig var det en ovan upplevelse.” (Kvinna, 46 år.) 

 

4. DISKUSSION 

 

Temat i föreliggande studie var “positiv och negativ vårdtillfredsställelse” vilket innefattade 

samtliga inkluderade kommentarer. Majoriteten av dessa kommentarer var negativa. Dock 

förekom även flertalet kommentarer om god vårdtillfredsställelse samt angivna förslag. Resultatet 

av studiedeltagarnas svar visade således att det fanns en stor variation i vårdtillfredställelse, i 

samband med operation, bland bröstcancerdrabbade kvinnor i Uppsala/Örebro-regionen. Genom 

analysen utkristalliserades olika kategorier i behov av förbättring. Dessa kategorier var 

bemötande, information, samordning och vårdtid. En kategori, övergripande, samlade 

kommentarerna som inte passade in i någon annan kategori. Där var studiedeltagarna antingen 

generellt nöjda eller missnöjda med vården i samband med bröstcanceroperationen. Kvinnornas 

angiva förslag handlade bland annat om att information och att besked bör ges till patienten i 
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enskildhet samt att personalen bör avsätta mer tid till att stödja patienterna. De önskade att 

sjukhusmiljön bör vara lugnare och mindre högljudd, att vårdpersonalens ska vara mindre 

hårdhänt samt att de bör få mer utbildning i bemötande. Vidare förslog kvinnorna att patienten bör 

informeras om vikten av att ha en anhörig med under informativa samtal och upprepad 

information för att få en bättre chans att ta till sig denna. I flertalet av kommentarerna framgick det 

att kvinnorna önskade mer information om egenvård, cancerföreningar och eventuella 

postoperativa komplikationer. Kvinnorna önskade en patientbunden vårdgivare under vårdtiden 

samt möjligheten till kontakt med kurator efter operationen. Dessutom förekom önskningar om att 

få tillbringa vårdtiden på en onkologisk avdelning och slippa bli utlokaliserad. Flertalet kvinnor 

föreslog att nyopererade bröstcancerpatienter bör stanna på vårdavdelning något extra dygn för 

återhämtning.  

 

4.1. Resultatdiskussion 

Bemötande 

I de situationer där kvinnorna var missnöjda med vårdgivares bemötande beskrevs vårdgivarnas 

bristande förmåga att ge stöd, att ge ett respektfullt bemötande och att respektera deras integritet. 

Enligt Tsianakas och medarbetare (2012) bör vårdgivaren, utifrån sin utbildning i bemötande, visa 

god förståelse för patientens situation och respekt för dennes integritet. Samtal mellan vårdgivare 

och patient av privat karaktär, angående till exempel patientens situation och sjukdom, bör ske 

enskilt och inte i samma rum som andra patienter. Det är av stor vikt att vårdgivaren visar respekt 

och empati gentemot patienten (Tsianakas et al., 2012), där målet med omvårdnaden ska vara att 

hjälpa patienten (Kok et al., 2007). 

 

Arbetsrelaterad stress är vanligt hos vårdgivare som arbetar med cancerpatienter, dels på grund av 

den höga arbetsbördan och dels på grund av de etiska dilemman de ställs inför (Udo, Danielson, 

Henoch & Melin-Johansson, in press). Den höga arbetsbördan tillsammans med tidsbrist leder ofta 

till att vårdgivaren inte hinner med att ge patienterna den omvårdnad de behöver. Detta riskerar att 

leda till ett ökat negativt stresspåslag hos vårdgivaren (McLean, Cleland, Worrell & Vögele, 2011) 

Långvarig stress hos vårdgivare kan resultera i brister i bemötandet av patienten (Udo et al., in 

press). Resultatet i föreliggande studie visade på att brister i bemötande kan bidra till att patienten 

kände sig ignorerad, bortglömd och kände att det var fel tid att bli inlagd på sjukhus. 
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Patienter med en allvarlig sjukdom har individuella behov som behöver tillgodoses vilket kräver 

tid och tålamod hos vårdgivaren (Kok et al, 2007). Det behövs tid för att skapa en god relation 

mellan vårdgivare och patient. Denna relation skapar en trygghet för patienten och bidrar således 

till en högre vårdtillfredsställelse (Tsianakas et al., 2012). Den utsatta situationen som patienten 

befinner sig i kan vara en orsak till att ett bra bemötande kan upplevas som dåligt. 

Bröstcancerdrabbade kvinnor med barn och kvinnor som har höga nivåer av ångest eller 

depression behöver större psykologiskt stöd (Brédart et al., 2013). Studien av Höyers (2009) visar 

på att 14 % av studiedeltagarna har klinisk signifikant ångest och 6 % klinisk signifikant 

depression. De kvinnor som upplever ett dåligt bemötande i samband med bröstcanceroperationen 

kan vid vårdtillfället haft förhöjda ångestnivåer och därmed varit i behov av ett utökat 

psykologiskt stöd. I tabell 1 kan avläsas att majoriteten av deltagarna har barn vilket kan vara 

relaterat till dessa förhöjda ångestnivåer. Det är dock oklart hur många av deltagarna i 

föreliggande studie som hade klinisk signifikant ångest eller depression vid svarstillfället då dessa 

data inte fanns att tillgå vid analysen.  

 

Information  

Flera av kvinnorna var nöjda med kombinationen av muntlig och skriftlig information. Detta 

bekräftas i en vetenskaplig artikel där författarna menar att denna kombination gör att patienten får 

tid för återkoppling. Det är mycket information som ges kring operationen och eftersom 

bröstcancerpatienten genomgår en chockfas under denna period kan förmågan att ta till sig 

information vara nedsatt (Tsianakas et al., 2012). Att individuellt anpassa denna information i 

olika skeden av sjukdomsprocessen har visat på bland annat minskade ångestnivåer (Skrutkowski, 

Saucier & Meterissian, 2011). 

 

Majoriteten av kommentarerna inom kategorin information var negativa. Kvinnorna berättade om 

felaktiga besked vilket skapat onödig oro och stress. Den felaktiga informationen kan ha berott på 

en brist i kommunikationen mellan vårdgivare. Flera kvinnor berättade om att de haft kontakt med 

många olika läkare under vårdtiden som har gett olika besked om diagnos och operation. För detta 

resultat finns bristfälligt vetenskapligt stöd. Den kvantitativa studien av Rankin et al. (2000) som 

berör personalkontinuitet och information handlar mer om hur informationen bör ges, vad den ska 

innehålla och av vilken profession den ska ges. Olika besked och felaktig information i 

föreliggande studie visade sig bidra till minskad vårdtillfredsställelse. Felaktig information till 

patienten utger en risk för patientsäkerheten och visar på ett oprofessionellt förhållningssätt hos 
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vårdgivaren. Patientens förtroende för specifika vårdgivare riskerar att minska och därmed 

förtroendet för hälso- och sjukvården (Rankin et al.,2000).  

 

Samordning 

Kontinuitet 

Resultatet visade att de kvinnor som beskrivit att de upplevt god kontinuitet av vårdgivare var 

nöjda och har i vissa fall uttryckt att sjuksköterskan varit onkologiskt utbildad. Dessa kvinnor 

verkar ha skapat en relation till sin vårdgivare som de ofta nämner vid namn. Denna relation 

mellan patient och vårdgivare är en viktig del av den professionella vården (Kok et al., 2007; 

Tsianakas et al., 2012; Uchida et al., 2011). Cruickshank et al., (2008) menar att en onkologiskt 

utbildad sjuksköterska har en stor inverkan på utfallet av vårdtillfredsställelse hos patienten. 

Kvarnström (2008) menar att kontinuitet av vårdgivare under vårdtiden är en förutsättning för att 

skapa trygghet hos patienten. Detta stämmer överens med föreliggande studies resultat där 

kvinnorna upplevt en trygghet vid god kontinuitet av vårdgivare. Detta kan innebära att en god 

relation mellan vårdgivare och patient bidrar till att skapa en högre grad av vårdtillfredsställelse. 

Kvinnorna som uttrycker en bristande kontinuitet beskriver att det kändes jobbigt och frustrerande 

med olika vårdgivare vilket i sin tur kan ha skapat en minskad vårdtillfredställelse. Saares & 

Suominen (2005) beskriver att brist på kontinuitet får patienten att tvivla på att personalen är insatt 

i deras specifika fall. I föreliggande studie kan detta vara en orsak till kvinnornas missnöje i 

kontinuitet av vårdgivare. Både de negativa och positiva kommentarerna inom denna subkategori 

tyder på att studiedeltagarna ansåg att kontinuiteten är viktig. 

 

Interprofessionellt samarbete  

I resultatet handlade kommentarerna under subkategorin interprofessionellt samarbete främst om i 

vilken utsträckning kvinnornas erbjudits sjukgymnastik eller kuratorsstöd. Några deltagare 

upplevde att en del av de paramedicinska professionerna var dåligt informerade. I en vetenskaplig 

studie utformade ett interprofessionellt team fyra informationshäften vilka sedan skickades ut till 

kvinnor som nyligen diagnostiserats med bröstcancer. Syftet med detta var att de olika 

professionernas kunskap och erfarenheter skulle bidra till en omfattande bild av vad för 

information som en bröstcancerdrabbad kvinna behöver. Dessa informationshäften evaluerades av 

mottagarna genom en medföljande enkät. Studien visar på att deltagarna upplevde en större 

trygghet, mindre ångest och kände sig välinformerade. Däremot ansåg deltagarna att dessa 

informationshäften inte kunde ersätta den mänskliga kontakten. Författarna är överens om att ett 
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interprofessionellt samarbete är en förutsättning för att kunna ge patienten bästa möjliga vård 

(Skrutkowski et al., 2011). Ett bättre samspel mellan dessa professioner kan bidra till att patienten 

får den hjälp de behöver kring operationen i form av sjukgymnastik och att vårdgivaren har bättre 

information om patienten inför mötet. Önskan om tillgång till kurator i samband med operationen 

förekom i flera kommentarer. Enligt Christie et al. (in press) finns ett stort behov av psykologiskt 

stöd kring operationen hos bröstcancerdrabbade kvinnor. Avsaknad av detta kan bidra till ökade 

ångestnivåer och lägre vårdtillfredsställelse (Christie et al., in press). Därmed är det av stor vikt att 

genom det interprofessionella samarbetet se till att behovet av psykologiskt stöd uppmärksammas 

och förmedlas till kurator.  

 

Vårdtid 

Av alla deltagare i denna studie var det få som har valt att kommentera vårdtiden. Det kan tolkas 

som att de antingen var nöjda med vårdtiden eller att det inte inträffat något dåligt i samband med 

vården på sjukhuset (Williams, 1994; Sitzia & Wood, 1997). I likhet med en studie gjord av 

Tsianakas et al. (2012) rapporterade övervägande delen, som har kommenterat vårdtiden i 

föreliggande studie, att operation och vårdvistelse på ett till två dygn var för kort vilket kan 

upplevas som stökigt och skapa oro. Enligt Marla & Stallard (2009) innebär vård av en 

bröstcancerdrabbad patient mer än bara det kirurgiska ingreppet. Det kräver att patienten får 

emotionellt stöd, rådgivning, information om sin sjukdom och dess behandling på ett adekvat sätt. 

I en studie önskar 22 av 55 de bröstcancerpatienter som upplevt dagkirurgi att de skulle fått stanna 

en natt på sjukhus istället för att åka hem samma dag. I samma studie uppger endast 4 av de 35 

patienter som fått stanna åtminstone en natt på vårdavdelning att de hade föredragit dagkirurgi 

(Marla & Stallard, 2009). 

 

Sjukvården borde kunna vara mer flexibel och bättre kunna bemöta patientens individuella behov. 

I föreliggande studie finns till exempel kvinnor som skickats hem till sitt boende utan något socialt 

stöd och hjälp av anhöriga. I studien av Marla & Stallard (2009) saknade ingen av de patienter 

som klagat på den korta vårdtiden socialt och praktiskt stöd eftersom det var ett kriterium för att 

patienten skulle få genomgå dagkirurgi. Författarna menar att vi i framtiden behöver utveckla nya 

sätt att ge tillräckligt stöd och information på ett effektivt sätt då vårdtiden blir allt kortare (Marla 

& Stallard, 2009). Författarna till föreliggande studie fick en känsla av att majoriteten av de som 

haft önskemål om en längre vårdtid var äldre kvinnor som saknade hjälp och stöd i hemmet.  
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Övergripande 

God vårdtillfredsställelse 

Dessa kommentarer berättade om en god vårdtillfredsställelse i allmänhet vilket överensstämmer 

med tidigare studiers resultat (Wagner et al., 2009; Brédart et al., in press). Enligt två äldre studier 

har studiedeltagare en större tendens att kommentera negativt eftersom det inte känns relevant att 

kommentera då den generella vårdupplevelsen varit bra (Sitzia & Wood, 1997; Williams, 1994). 

Positiva kommentarer tenderar att bli korta och sakna varierande substans vilket kan leda till att de 

hamnar i underordnad betydelse i kvalitativa studier (Williams, 1994).  

 

Dålig vårdtillfredsställelse 

Ett tjugotal kommentarer samlades under övergripande dålig vårdtillfredsställelse för att belysa att 

de övergripande kommentarerna inte enbart var positiva. Detta motsäger tidigare studiers resultat 

då dessa visar motsatsen (Brédart et al., in press; Wagner et al., 2009).  

 

4.2. Metoddiskussion 

Att mäta vårdtillfredsställelse på ett optimalt sätt är svårt eftersom det berör en personlig 

upplevelse av vården, som kan variera från ett tillfälle till ett annat, beroende på patientens 

önskningar just nu och tidigare erfarenheter (Khan et al., 2007). Vetenskapliga studier visar att om 

patienter upplever något negativt under vårdtiden har de en större tendens att kommentera detta 

vid förfrågan än då vårdupplevelsen varit positiv. I de fall där det inte funnits något att anmärka på 

under vårdtiden uteblir därmed ofta kommentarer på öppna frågor (Sitzia & Wood, 1997; 

Williams, 1994). Av denna anledning kan den höga frekvensen av negativa kommentarer i 

föreliggande studie vara missvisande. Trovärdigheten av resultaten i föreliggande studie stärks 

dock då det finns vetenskapligt stöd för dessa i tidigare studier (Christie et al., in press; 

Cruickshank, 2008; Kok et al., 2007; Kvarnström, 2008; Marla & Stallard, 2009; Saares & 

Suominen, 2005; Sitzia & Wood, 1997; Skrutkowski et al., 2011; Tsianakas et al., 2012; Uchida et 

al., 2011; Williams, 1994).  

 

De slutna frågorna, i Höyers (2009) studie, med fem svarsalternativ som föregår denna studies 

öppna fråga berör samma område, tiden kring operationen. Frågorna var ställda så att 

studiedeltagaren kunde bedöma hur bra de olika momenten i vården fungerat. Den femgradiga 

skalan graderades från mycket dåligt till utmärkt samt ett alternativ för inte aktuellt. Frågorna 

berörde följande områden. Den tid som var avsatt för patienten att diskutera operationen och 



 

24 
 

följderna av den. Väntetid för operationen samt mottagen information om operation, utskrivning 

och egenvård. Väntetid på uppföljning och återbesök efter operationen. Allmänt bemötande 

inklusive artighet, respekt förståelse och vänlighet. Möjlighet att få en läkare och sjuksköterska 

med patientansvar under tiden kring operation. Den tid läkare och sjuksköterskor hade tid för att 

sitta ner och lyssna på patienten. Den förståelse läkare och sjuksköterskor visade för patientens 

situation. Möjligheten att träffa paramedicinska professioner, till exempel kurator, dietist, 

sjukgymnast och arbetsterapeut samt möjligheten att få telefonkontakt med läkare eller 

sjuksköterska. Detta kan ha påverkat kvinnorna att besvara den öppna frågan utifrån dessa, redan 

uppställda, frågeställningar kring specifika situationer (se Bilaga 1.)(Hammersley, 2008). Den 

öppna frågan ”Kommentarer och förslag när det gäller vården i samband med din 

bröstcanceroperation” kunde ha formulerats på ett annat sätt för att kunna utveckla ett tydligare 

syfte. Detta är något som författarna till föreliggande studie inte kunnat förändra då frågan redan 

var ställd. En tydligare formulerad fråga hade dock kunnat motivera fler kvinnor att skriva om sina 

upplevelser kring operationen. Författarna av föreliggande studie upplevde vissa svårigheter med 

att tolka och förstå kvinnornas kommentarer. Personliga intervjuer hade kunnat begränsa dessa 

svårigheter och därmed minska antalet exkluderade kommentarer. Fördelen med valet av en öppen 

fråga framför intervjuer är att det troligen genererade ett större antal studiedeltagare vilket stärker 

studiens trovärdighet.   

 

Om ett kvalitativt analysresultat har trovärdighet beror på dess tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet. För att öka tillförlitligheten är analyseringsprocessen beskriven på ett tydligt sätt 

som går att kopiera. Dessutom har författarna i resultatdelen tagit med citat från studiedeltagarna 

vilket styrker resultatets tillförlitlighet. (Danielson, 2012). Vid analysen skrevs citatet om till 

vetenskapligt språk för att respektera individskyddskravet. För att en kvalitativ studie skall ha 

giltighet krävs att studiedeltagarnas relevanta data finns beskrivna och att resultatet besvarar syftet 

(Danielson, 2012). Relevant data för studiedeltagarna beskrevs i tabell 1, och resultatet svarade väl 

till studiens syfte att undersöka vilka synpunkter och förslag studiedeltagarna ha gett i enkäten.  

 

Författarnas subjektivitet vid analys av data kan ha påverkat tolkningen av kommentarerna, även 

om detta i största möjliga mån har undvikits då två författare analyserade datan upprepade gånger. 

De kategorier som utkristalliserades under analysens gång kan i sig  ha uteslutit eventuella resultat 

från de kommentarer och meningsbärande enheter som exkluderats. Detta bortfall borde dock vara 

försumbart då de inte ansågs ha någon relevans inom studiens syfte. 
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Förslag till framtida forskning 

Tidigare studier visar på ett samband mellan barnahavande och större behov av psykosocialt stöd 

(Brédart et al., in press). Däremot finns inga tidigare studier som har undersökt om barnahavande 

bidrar till förhöjda ångestnivåer hos bröstcancerdrabbade kvinnor (Höyer, 2009). För att 

undersöka det eventuella sambandet mellan dessa två behövs ett större vetenskapligt underlag. I 

föreliggande studie framkom det att flera kvinnor fått felaktig information av sin vårdgivare. För 

att utröna frekvensen av och orsaken till felaktig information inom vården behövs mer kvalitativ 

forskning av det interprofessionella informationsflödet. Inom kategorin vårdtid fick författarna en 

känsla av att de kvinnor som hade önskemål om en längre vårdtid var äldre kvinnor som saknade 

hjälp och stöd i hemmet. Ett framtida förslag till forskning är att undersöka om det finns ett 

vetenskapligt stöd för detta påstående. 

 

4.3. Kliniska implikationer 

Cancerstrategins rekommendationer för cancervård berör bland annat patientansvar, tillgänglighet 

samt bemötande, stöd och kontakt med patienterna. Dessutom läggs en ökad betoning på de 

psykosociala aspekterna av en cancersjukdom (Statens offentliga utredningar, 2009). Trots dessa 

rekommendationer påvisade kommentarerna i föreliggande studie brister inom dessa områden. 

Bröstcancerpatienter bör tilldelas en patientbunden läkare och sjuksköterska under hela vårdtiden 

då kommentarer indikerade att brist på detta bidrog till informativa misstag och onödig oro. Få 

kommentarer handlar om gott interprofessionellt samarbete vilket kan tyda på att sjukvården är i 

behov av en förbättring i samordningen av olika paramedicinska professioner. Föreliggande studie 

påvisar även att vårdgivare behöver mer utbildning i bemötande av bröstcancerpatienter då många 

förslag om detta framkommit i kvinnornas kommentarer. Studiens resultat kan bidra till ökad 

klinisk kunskap om vilka områden som är i behov av förbättring i vården av bröstcancerdrabbade 

kvinnor kring bröstcanceroperationen. Detta kan i sin tur leda till en kvalitetssäkring av vården för 

bröstcancerpatienter.  

 

4.4. Slutsats  

Slutsatsen av undersökningen är att kvinnorna har både positiva och negativa erfarenheter av vården 

kring bröstcanceroperationen. Majoriteten av kommentarerna var dock negativa, framför allt inom 

kategorierna samordning och bemötande. Detta tyder på att det finns områden som är i behov av 

förbättring i vården av bröstcancerpatienter. 
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