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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Vid ett cancerbesked ges mycket information som kan ge psykologiska reaktioner hos 

patienten.  Att ge individuellt stöd, information och ett bra bemötande är viktigt för att 

patienten ska känna sig trygga och delaktig i sin vård. 

Syfte 

Att utvärdera bröstcancerpatientens upplevelse av information, stöd, bemötande och 

delaktighet i samband med sitt återbesök hos kontaktsjuksköterska efter operation på 

Bröstmottagning. 

Metod 

En tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats då huvudfokus var patientens upplevelse av 

information, stöd, bemötande och delaktighet. Patienterna fick svara på en elektronisk enkät 

direkt efter sitt återbesök på mottagningen. Totalt svarade 48 patienter på enkäten.  

Resultat 

 Resultatet visade en mycket hög nöjdhetsgrad bland bröstcancerpatienter vad gäller 

information, stöd, bemötande och delaktighet i samband med återbesöket hos 

kontaktsjuksköterskan efter bröstkirurgi. Äldre kvinnor var mer nöjda med informationen 

jämfört med de yngre. Utbildningsnivå hade ingen betydelse för hur nöjd patienten var eller 

uppfattningen av delaktighet och stöd. Inte heller kunde man påvisa några signifikanta 

skillnader mellan information och delaktighet mellan de som genomgått bröstbevarande 

kirurgi kontra tagit bort hela bröstet. 

Slutsats  

Kontaktsjuksköterskan har således en viktig roll på mottagningen när det gäller omvårdnad 

och vårdkvalitet ur ett patientperspektiv. Att kunna identifiera områden som är i behov av 

förbättring är viktigt. Analysen ger stöd för att det arbetssätt som kontaktsjuksköterskorna och 

läkarna har idag är positivt för patienten då studien påvisade att majoriteten av patienterna var 

mycket nöjda med information, stöd, bemötande och kände sig delaktiga vid sitt återbesök hos 

kontaktsjuksköterska. 

Nyckelord: Stöd, bemötande, information, patientdelaktighet, bröstcancer patienter. 



ABSTRACT 

Background 

When a cancer diagnosis is given much information that cause psychological reactions. To 

provide individual support, information and good treatment is important for the patient to feel 

confident and involved in their care. 

Aim 

To evaluate breast cancer patient's experience of information, support, treatment and 

involvement during her visits at the contact nurse after surgery at the outpatient clinic. 

Method 

A cross-sectional study with a quantitative approach when the main focus was the patient's 

experience of information, support, treatment and participation. The patients were asked to 

answer an electronic questionnaire directly after her return visit to the clinic. In total, 48 

patients participate in the survey. 

Results 

The results showed a very high degree of satisfaction among breast cancer patients in terms of 

information, support, treatment and participation in connection with the return visit of the 

contact nurse after breast surgery. Older women were more satisfied with the information 

compared to younger women. Level of education had no impact on how satisfied patients 

were or perceptions of participation and support. 

 There were no significant changes concerning information and participation from those who 

have undergone breast conserving surgery versus removal of the entire breast. 

Conclusion 

The contact nurse plays an important role on reception when it comes to care and quality of 

care from a patient perspective. To identify areas in need of improvement is important. The 

analysis provides support for the work procedure that the contact nurses and doctors today are 

positive using for the breast cancer patients. The study demonstrated that the majority of 

patients were very satisfied with the information, support, and treatment and felt involved in 

the visit of the contact nurse. 

Keyword: Support, treatment, information, patient involvement , breast cancer patients. 
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BAKGRUND 

Bröstcancer 

Var 9.e kvinna drabbas idag av bröstcancer i Sverige. År 2013 fick 41 män och cirka 8 427 

kvinnor diagnosen. Den relativa 5 årsöverlevnaden är cirka 79,6 %. Socialstyrelsen 

rekommenderar kvinnor att ingå i ett screeningprogram, det vill säga erbjudas 

mammografi(bröströntgen) från 40 år till 74 års ålder. Syftet är att tidigt fånga upp 

bröstcancer. En bröstcancer kan vara palpabel och icke palpabel (Nationellt vårdprogram 

Bröstcancer, 2014). 

Krisreaktion 

Att lämna ett dåligt besked till en patient kräver att läkaren är lyhörd på patientens 

emotionella reaktion, involverar patienten i beslut om behandling, kunna handskas med 

patientens förhoppning att bli frisk, erbjuda anhöriga att vara med i samtalet och kunna inge 

hopp (Baile et al., 2000). Anhöriga till cancersjuka har en ökad risk för ökad sjuklighet, 

försämrad hälsa och depression. Riskökningen förklaras med den negativa stress som 

närstående kan utsättas för i samband med cancerbesked (Ji, Zoller, Sundquist & Sundquist, 

2012). Patienter kan bli förvånade över hur de reagerar i de olika faserna i krisen i samband 

med ett cancerbesked. Ökad sårbarhet och att känslor inte motsvarar de förväntningar de haft 

om glädje och lättnad. Om dessa känslor kvarstår en längre tid bör patienten få råd och hjälp 

med att komma i kontakt med kurator, psykolog eller läkare (Cancerrehabilitering Nationellt 

vårdprogram – ett kunskapsunderlag, 2004). En studie (Eaker et al., 2011) visade att en 

bröstcancerdiagnos kan ha en negativ påverkan på patientens arbetskapacitet så långt som 5 år 

efter diagnosen. Studien visade att det behövs ett större fokus på patienten och att tidigt fånga 

upp patienten och sätta eventuella in åtgärder som rehabilitering. 

Ett cancerbesked kan ge psykologiska reaktioner. Många upplever stor osäkerhet gällande 

framtid, spridning och hot mot livet (Baile et al., 2000). Yngre kvinnor, besked om 

cytostatikabehandling samt de som har en känslig personlighet är de som har visat sig uppleva 

höga ångestnivåer.  

Grad av ångest har ett samband med operationsmetoden. Kvinnor som genomgår mastektomi, 

hela bröstet tas bort, är mer ångestfyllda än de som genomgår bröstbevarande kirurgi (Lim, 

Devi & Ang, 2011). Operation av hela bröstet eller en del av bröstet kan leda till förändrad 

kroppsuppfattning och leda till en negativ påverkan på sexualitet. En kvinna som genomgår 
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mastektomi har 25 % risk att få en sexuell dysfunktion (Hughes, 2008). Yngre kvinnor har 

oftast en aggressivare tumörbiologi än en äldre kvinna vilket innebär att den yngre kvinnan 

ofta får en tuff medicinsk efterbehandling som cytostatikabehandling. Sidoeffekten av detta 

kan vara infertilitet och menopaus vilket inte är något problem hos den äldre kvinnan. De 

första fem åren efter diagnos har yngre kvinnor oftare problem med känslor, socialfunktion 

och sexualitet än en äldre kvinna (Höyer, 2014). Fatigue yttrar sig som brist på fysisk och 

psykisk energi och anses som ett av de vanligaste och mest stressframkallande reaktivitet hos 

den cancerdrabbade. Sömnstörning som försenad insomning och/ eller brist på sömn 

förekommer hos 40 % av patienterna (Bardwell, Profant, Casden, Dimsdale, Ancoli-Israel & 

Natarajan, 2008). 

En studie (Sio et al., 2014) visade att yngre och medelålderskvinnor oftast vill, på grund av 

rädsla för att inte bli frisk, att läkaren föreslår mastektomi och tuff medicinsk efterbehandling 

än en äldre kvinna. I studien såg de även att de äldre oftast rapporterade att deras livskvalitet 

inte påverkats av diagnos och behandling. De yngre kvinnorna hade oftast sämre 

kroppsuppfattning än de äldre kvinnorna. De yngre kvinnorna var oftast mer oroade över att 

inte bli friska och om de skulle dö. I studien såg de att kvinnor med spridd sjukdom ansåg att 

de hade en sämre livskvalitet än de med lokal sjukdom. De yngre kvinnorna var oftast mer 

oroade över sin ekonomi och fortsatt hälsa än de äldre kvinnorna (Sio et al., 2014). 

Återbesöket 

Många patienter upplever en psykologisk påfrestning efter operationen då de väntar på sitt 

återbesök (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). Vid besöket får de svar på den histologiska 

undersökningen av cancern och vilken eventuell efterbehandling de kommer att erbjudas. 

Första bytet av förbandet efter operationen samt eventuell utprovning av en läkningsprotes om 

hela bröstet har tagits bort har också visat sig vara stressande för patienten. Många patienter 

undviker att titta på sitt operationsområde (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010 ). Patienter 

kan bli missnöjda med omhändertagandet under vårdkedjan när de får träffa olika läkare vid 

varje besök. De tyckte att besöket var för kort tid hos läkaren och det inte finns något 

utrymme för att kunna prata om deras psykiska och sociala situation såg Koinberg et al.(2000) 

i deras studie. Kontinuitet av vårdgivare skapar en trygghet hos patienten och de bygger upp 

en relation till sin vårdgivare som de ofta nämner vid namn. I den professionella vården är 

relationen som byggs upp viktig (Tsianakas et al., 2012). 
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Kontaktsjuksköterska 

Vid ett cancerbesked översköljs patienten med känslor och information. En sjuksköterska som 

navigerar patienten genom sjukdom och behandling har visat sig vara betydelsefullt för 

patienten (Rousseau et al., 2014). Studier (Eicher, Marquard & Aebi, 2006; Tsianakas et al., 

2012; Koinberg, Holmberg & Fridlund, 2002) har visat att specialiserade sjuksköterskor inom 

bröstcancervården bidrar till en ökad psykologisk och psykosocialt välmående hos patienten. 

Positiva effekter som minskad oro och depression hos den drabbade har påvisats samt ökad 

patientnöjdhet. Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) betonar att alla cancerpatienter, 

från såväl kurativ till palliativ, ska ha tillgång till en kontaktsjuksköterska(bilaga 1). Detta för 

att förbättra omhändertagandet, kontinuiteten och öka tryggheten för patienten och anhöriga. 

En fast kontaktsjuksköterska är en viktig kvalitetsfaktor för cancerpatienten. 

Kontaktsjuksköterskan ska upprätta en individuell vårdplan för patienten och även 

uppmärksamma rehabiliterings- och psykosocial behov samt dokumentera åtgärder. 

Kontaktsjuksköterskan ska vara en tydlig kontaktperson i sjukvården med ett övergripande 

ansvar för patienten och deras närstående (Sveriges Kommuner och Landsting; 2013).  

Information 

Det är mycket information som ges vid ett besök och patienten är oftast i en chockfas som 

innebär att förmågan till att ta in informationen kan vara nedsatt. De flesta patienter är nöjda 

med att få tydlig information både muntligt och skriftligt. Att ta emot information är en 

process som ibland kräver upprepningar. Många patienter uppskattar att läkaren ritar när de 

förklarar vart cancern i bröstet sitter och hur de kommer att operera (Tsianakas et al., 2012). 

Bröstcancerpatienter har ett stort behov av information som berör framförallt deras hälsa och 

behandlingsmöjligheter (Kowalaski, Ansmann, Wesselman & Pfaff, 2014).  

Vid ett bröstcancerbesked behöver patienten få information om behandling samt stöd för att 

kunna bearbeta sin diagnos. Att få tillgång till information och stöd har visat sig vara 

värdefullt för patienten. Internet är en informationskälla som blir mer och mer använt där 

patienten söker efter information. Patienten är mest tillfreds om informationen ges från berörd 

vårdpersonal inom vårdteamet som läkaren eller kontaktsjuksköterskan (Tracey, Gardner & 

Courtney, 2014). Genom att individuellt anpassa information så har det påvisats att det kan 

minska ångestnivån hos den drabbade (Skrutkowski, Saucier& Meterissian, 2011). 

Äldre kvinnor vill oftast ha enkel klar information utan medicinska termer som är lätt att 

förstå. De vill oftast inte ha så mycket information att läsa utan få det förklarat för sig för att 
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kunna ställa frågor till behandlande läkare eller till sin kontaktsjuksköterska (Burton et al., 

2014).  

Stöd 

Brist på socialt stöd, sjukskrivning, ekonomiska svårigheter och cytostatikabehandling hos 

kvinnor yngre än 50 år har visats ha ett samband med sämre upplevd livskvalitet (Höyer et al., 

2011). I en studie såg man att patienter förväntade sig att deras kontaktsjuksköterska skulle stå 

på deras sida och ge dem emotionellt stöd. Efter operationen vid återbesöket upplevde 

patienten att deras kontaktsjuksköterska hade funnits vid deras sida och tagit hand om dem 

(Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010).  

Stödsamtal är den vanligaste psykosociala insatsen till cancerpatienten. Samtalet är 

strukturerat där utgångspunkten är patientens aktuella situation, förutsättningar och behov. Ett 

av målen med stödsamtal är att förbättra patientens bearbetning och funktion för att kunna 

hantera sin situation. Syftet med stödsamtal är också att ta tillvara på patientens egna och 

deras närståendes resurser samt att tydliggöra vilka resurser som finns att tillgå. Patienten ska 

ges möjlighet att få sätta ord på sina tankar och känslor (Cancerrehabilitering Nationellt 

vårdprogram – ett kunskapsunderlag, 2004). 

Bekräftelse och stöd leder till att patienten känner sig trygg. Patienten känner sig tillfreds när 

de har kännedom om att deras sjuksköterska har professionella färdigheter. Stödet och 

bemötandet av sin kontaktsjuksköterska är betydelsefullt för många för att kunna handskas 

med sin situation (Koinberg et al., 2002). Kontaktsjuksköterskan bör inte ge patienten känslan 

av att de bara behöver prata om deras sjukdom. Patienten behöver känna att de möts med 

empati (Remmers et al., 2010). Hur informationen och bemötande getts har ett samband med 

patientens upplevelse av upplevd livskvalitet, ångest och depression. Studier har visat att där 

patienten varit missnöjd med bemötandet och informationen har haft en tendens att vara mer 

deprimerade och ångestfyllda (Husson, Mols & van de Poll-Franse, 2010). Vid en 

känslomässig reaktion som gråt kan empatisk respons visas genom att t ex räcka fram en 

näsduk och att flytta sig närmare patienten. Detta kan bryta en känslostorm hos patienten så 

samtalet kan fortsätta (Baile et al., 2000). 

För den som är drabbad av cancer är relationen till närstående av stor betydelse. De 

närstående kan bidra till att ge en stark motivation för att orka kämpa vidare i en besvärlig 

situation. Men påfrestningarna vid sjukdomen kan även bidra till att relationer blir sämre. 

Bristande stöd från närstående, förmågan att hantera sjukdomsrelaterade besvär kan bidra till 
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sämre hälsa hos den som är sjuk (Youngme et al., 2008). Äldre patienter har oftast ett mindre 

nätverk än en yngre kvinna och detta kan leda till ett mindre socialt stöd (Sio et al., 2014). 

Studier har visat att socialt stöd från anhöriga och vänner spelar en stor roll i återhämtningen 

och ger en bättre coping och ökad livskvalitet. Ensamstående och de som är särbo upplever 

ofta en sämre livskvalitet (Höyer, 2014). 

I familjer där cancer har drabbat en förälder har barn ofta en högre stressnivå. Konflikter hos 

barnet kan uppstå mellan att vara tillgänglig för den sjuka föräldern samtidigt som barnet vill 

vara oberoende av sin familj. Det kan skapa en emotionell stark känsla hos barnet och framför 

allt hos tonårsbarn. Stöd från omgivningen, föräldrarnas känslor vid cancerdiagnosen bidrar 

till hur barnet upplever och bearbetar förälderns sjukdom. Äldre barn vill ofta inte visa sina 

föräldrar att de är ledsna eller oroliga. De kan ha dålig självkänsla och skuldkänslor 

(Maynard, Patterson, McDonald & Stevens, 2013). Hälso- och sjukvården har skyldighet att 

se till att barn som anhöriga till svårt sjuka får information, råd och stöd när deras förälder är 

sjuk (SOSFS 1982:763, § 2g). Missnöje hos patienten kan bero på ouppfylld hälsa och ett 

stort behov av information. Bröstcancerdrabbade som har minderåriga barn hemma och de 

som haft höga nivåer tidigare av stress, ångest eller depression har ett större behov av 

psykologiskt stöd. De som har en högre utbildningsnivå har visats sig ha ett lägre behov av 

psykologiskt stöd (Brétart et al., 2013).  

Bemötande 

Att sitta ned under samtal och inte ha någon barriär som t ex skrivbord mellan vårdpersonal 

och patienten signalerar att det finns tid att lyssna. Att ha ögonkontakt och om patienten 

tillåter även att man håller t ex handen på patientens arm är något som kan göras för att få 

kontakt med patienten (Baile et al., 2000). Det behövs oftast inte så mycket ord för att 

förmedla en känsla av trygghet till patienten (Baile et al., 2000; Remmers, Holtgräwe & 

Pinkert, 2010). Patienter vill ofta känna att deras rädsla, oro och frågor tas på allvar och att 

deras individuella process av coping med deras situation är accepterat (Remmers et al., 2010). 

Genom att ge tid att lyssna, svara på frågor samt att ge råd gör att patienten känner sig 

omhändertagen. Om det finns närstående så är det betydelsefullt att de involveras för att 

fungera som ett stöd under vårdtiden (Christie, Meyerowitz, Stanton, Rowland & Ganz, 2013; 

Baile et al., 2000).  
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Delaktighet 

Patentlagstiftningen (SFS 2014:821) bygger på de skyldigheter som vårdgivarna och 

sjukvårdspersonalen har gentemot patienten. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra 

patientens ställning samt främja patientens självbestämmande, integritet och delaktighet. 

Patienten ska få information om sitt hälsotillstånd, de metoder som finns för vård och 

behandling, hjälpmedel som finns för de med funktionsnedsättning, det förväntade vård- och 

efterbehandlingsförloppet, väsentliga risker för biverkningar och komplikationer, eftervård 

och hur man förebygger sjukdom eller skada. Information ska även ges om möjlighet att välja 

behandlingsmetod, att få en ny medicinsk bedömning. Information ska ges muntligt och 

skriftligt, om det efterfrågas, och anpassas efter patientens förutsättning (SFS 2014:821). 

Bristande kontinuitet av vårdpersonal kan leda till att patienten upplever det jobbigt och 

frustrerande och detta kan leda till minskad vårdtillfredställelse. Patienten kan börja tvivla på 

om vårdpersonal är insatt (Saares & Suomnen, 2005). Patienter anser sig delaktig när de 

möttes med respekt och när kunskap förmedlas av vårdpersonal och läkare. Genom att 

vårdpersonal och läkare lyssnar på patienten och beaktar patients kunskap om sin situation så 

bidrar det till en ökad upplevelse av delaktighet (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006). Patienter ska 

mötas med empati av vårdpersonal och patientens rättighet till delaktighet måste beaktas hos 

all vårdpersonal. Patienten ska ha möjlighet att kunna diskutera sina mål och behandlingar 

(Leo Swenne & Skytt, 2014).  

Genom att patienten får information om olika behandlingsmöjligheter av sin läkare leder det 

till ökad tillfredställelse och upplevelse av delaktighet. Patienten vill höra läkarens 

rekommendation för att sedan kunna ta ställning till hur de vill ha sin behandling. De upplever 

mer livskvalitet genom att känna sig delaktiga i sin behandling tillsammans med läkaren (Sio 

et al., 2014). 

Patientcentrerad vård 

Vården blir patientcentrerad om information och undervisning anpassas efter behovet. När 

patienten är informerad ger detta en möjlighet att vara delaktig i sin vård och omvårdnad 

(Kowalaski et al., 2014). Anhöriga vill ha information och känna sig delaktiga i vården. De 

har behov av att känna att deras anhörig som är sjuk är i goda händer. De vill få ärlig 

information om sjukdomen och behandlingen (Pinkert, Holtgräwe & Remmers, 2013).  
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Studier (Velikova et al., 2010; Luckett et al., 2009; Rosenbloom et al., 2007) visade att 

vårdrelaterade faktorer som stöd, information och bemötande är betydelsefullt för patienten 

som känner sig mer tillfredställande med vården. Genom att fokusera på patienten leder det 

till en patient som är trygg och känner sig delaktig i vården. Patienten är mer följsam till 

eventuella efterbehandlingar och kommer snabbare tillbaka till arbetslivet igen (Eaker et al., 

2011).  

Bröstcancerprocessen på kirurgkliniken 

Vid misstanke om bröstcancer utreds patienten med trippeldiagnostik som innebär; klinisk 

undersökning, mammografi samt punktion. Patienten tas upp på en multidisciplinär rond där 

mammografiläkare, patolog, cytolog, endokrinkirurg, onkolog, forskningssjuksköterska samt 

kontaktsjuksköterskor medverkar. Den mest optimala behandlingsplanen för varje enskild 

patient diskuteras. Efter ronden ser kontaktsjuksköterskan till att patienten erbjuds en tid för 

nybesök. Målsättningen är att nybesöket sker inom två veckor på kirurgmottagningen. Vid 

nybesöket får patienten information kring sin diagnos och läkaren för en diskussion kring 

bröstkirurgi i samråd med patienten. Patienten får operationsdatum och tid för sitt 

postoperativa återbesök (Nationellt vårdprogram för bröstcancer, 2014).  

Mellan två till tre veckor efter bröstoperationen när svar på vävnadsanalys av tumören är klart 

diskuteras patienten en gång till på den multidisciplinära ronden. Beslut tas om eventuell 

rekommenderad efterbehandling. Därefter får patienten besked om rekommenderad 

efterbehandling på sitt postoperativa återbesök. 

Teoretisk referensram 

Patricia Benners omvårdnadsteori tar upp relationen mellan patient och vårdare. Fokus ligger 

på individens upplevelser av sitt egna liv. Vården ska utformas efter individens egna 

önskningar och behov (Benner, 2003). För att kunna ge adekvat omvårdnad och specifik 

omsorg måste sjuksköterskan veta hur individen själv tolkar sina symtom. För att kunna 

hjälpa individen att få en förändring bör fokus ligga på dennes positiva resurser (Benner, 

2003). Sjuksköterskan ska försöka förstå patientens bild av sin situation. Patientens 

erfarenhet, värdering och målsättning ska stå i fokus. Sjuksköterskans kunnande och 

skicklighet utgörs av fyra begrepp som klinisk visdom, engagemang, skicklighet samt etiskt 

omdömesförmåga (Bidstrup Jörgensen & Östergaard Steenfeldt, 2012). Benner (2003) menar 

att synen på patienten ska handla om individ och situationsanpassning. Omvårdnaden ska inte 

vila på teknik och effektivitet. Studien hoppas ge svar på om patienten upplever att 
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kontaktsjuksköterskan har gett den information, bemötande och stöd samt möjlighet till 

delaktighet som patienten efterfrågar. 

Problemformulering 

Vid Akademiska sjukhuset får patienterna ofta fått träffa olika endokrinkirurger vid 

nybesöket, vid bröstoperationen och i samband med det efterföljande återbesöket på 

mottagningen. Kontaktsjuksköterskan har då varit den som har stått för patientens kontinuitet.  

Sedan 2011 har återbesöken riktats om och patienten, som har en klar bröstcancerdiagnos 

träffar enbart sin kontaktsjuksköterska på återbesöket som kontrollerar såren och informerar 

om vävnadsanalys och rekommenderad efterbehandling. Kontaktsjuksköterskan har möjlighet 

att kunna kontakta endokrinkirurg vid behov för eventuell konsultation. Anledningen till 

denna omstrukturering är att kunna erbjuda en bättre kontinuitet för patienten och att tillvara 

på kontaktsjuksköterskans kompetens. 

 Genom denna omstrukturering gavs också ett utrymme till att frisätta mer läkartid och 

mottagningstider för nybesök på Bröstmottagningen för bröstcancerpatienter. Detta blir ett led 

i snabbare omhändertagande och kan ge mindre väntan och mindre oro för patienter som 

genomgår en bröstcancerutredning. De patienter som fortfarande behöver träffa både läkare 

och sjuksköterska i samband med återbesöket är de patienter som genomgått en 

direktrekonstruktion av bröstet och dessutom de som behöver re opereras eller om de haft en 

oklar diagnos preoperativt. 

Detta arbetssätt som idag bedrivs på Bröstmottagningen där patienter med bröstcancerdiagnos 

i regel får ett återbesök till sin kontaktsjuksköterska är inte gängse rutin på andra sjukhus i 

Sverige. Patienters synpunkter och uppfattning av delaktighet, information, stöd och 

bemötande ger en viktig återkoppling på vården och en möjlighet till vårdenhetens 

förbättringsarbete. Att kunna se patienten och anhöriga som viktiga resurser och ta del av 

deras upplevelser och upplevelser om vården är nödvändigt i ett förbättringsarbete. Att mäta 

patientens upplevelse kan vara en viktig del för att kunna identifiera när extra stödåtgärder 

krävs. Upplevelsen av delaktighet således en central del i patientcentrerad vård.  Det är av hög 

vikt att följa upp detta förändrade arbetssätt. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att utvärdera bröstcancerpatienternas upplevelse av information, stöd, 

bemötande samt delaktighet i samband med sitt återbesök hos kontaktsjuksköterska efter 

operation på kirurgmottagningen.  

1. I vilken utsträckning upplevde bröstcancerpatienten delaktighet, 

information, stöd och bemötande i samband med återbesöket hos 

kontaktsjuksköterskan? 

2. Fanns det någon skillnad mellan de som opererats med bröstbevarande 

kirurgi jämfört med de som opererat bort hela bröstet avseende 

patientens upplevelse av delaktighet och information? 

3. Fanns det någon skillnad mellan yngre (30- 60 år) och äldre kvinnor 

(över 60 år) med avseende upplevelse av delaktighet och information? 

4. Fanns det någon skillnad mellan patientens utbildningsnivå och 

upplevelse av bemötande, delaktighet, information och stöd?  

 

METOD 

Design 

En tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats då fokus var patientens upplevelse av information, 

stöd, bemötande och delaktighet (Polit & Beck, 2011).  

Urval 

Studien utfördes vid Akademiska sjukhuset på Bröstmottagningen under våren 2015. Totalt 

tillfrågades 50 kvinnliga patienter varav 48 svarade på enkäten. Endast 2 patienter valde att 

inte vara med i studien, de angav båda tidsbrist som skäl. Samtliga patienter som uppfyllde 

nedanstående kriterier tillfrågades.  

Bortfallsanalys 

 

 Av 48 patienter var det 3 som inte svarade på enkäten fullständigt. 
 

Inklusionskriterier 
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Kvinnligt kön, ålder 30 år och uppåt, som fått bröstcancerdiagnos och som genomgått 

bröstcanceroperation på kirurgkliniken. Patienten ska ha genomgått bröstbevarande kirurgi 

eller ha tagit bort sitt bröst. Kan förstå svenska i skrift och tal.  

Exklusionskriterier 

Män då det är en ovanlig diagnos med manlig bröstcancer. Ett exklusionskriterium var även 

demenssjukdom.  

Kontext 

På ny- och återbesök får patienten träffa sin kontaktsjuksköterska som är den fasta 

kontaktpersonen på den vårdande kliniken. Kontaktsjuksköterskan bevakar ledtider, ger 

muntlig och skriftlig information samt ansvarar för att patienten får en individuell vårdplan, 

min vårdplan, som även innefattar tider för operation, återbesök och rehabilitering. 

Kontaktsjuksköterskan lämnar ut sitt telefonnummer samt ger information hur de kan nå 

kurator, sjukgymnast, patientförening, sjukhuskyrkan (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2013).  Vid återbesöket på mottagningen träffar patienten enbart sin kontaktsjuksköterska. 

Kontroll av operationssår, stödsamtal, uppföljning av rehabiliteringsplan, information kring 

vävnadsanalys och den multidisciplinära rondens rekommendation kring eventuell 

efterbehandling meddelas. Patienten får informationen muntligt, skriftligt och får även 

information om datum och tid för nybesök på Onkologmottagningen samt namnet på läkaren 

(Nationellt vårdprogram bröst cancer, 2014). 

Tillvägagångsätt 

Varje vecka opereras 9 – 12 bröstcancerpatienter på Akademiska sjukhuset. Efter 3 veckor 

kommer patienten tillbaka till Bröstmottagningen för sitt återbesök. Mätningen utfördes i 

samband med det postoperativt återbesök hos kontaktsjuksköterska på mottagningen. 

Verksamhetschefen på kirurgkliniken gav sitt tillstånd att genomföra studien som är inom 

ramen för kvalitetsutveckling.  Avdelningschef på kirurgi- och Bröstmottagningen, 

sektionschefen för endokrinkirurgi samt bröstansvarigkirurg informerades och samtliga gav 

sitt godkännande till studien. I samband med att patienten var på återbesök hos 

kontaktsjuksköterska 2 – 3 veckor efter operation, blev de informerade muntligt och skriftligt 

(bilaga 2) om syftet med studien och tillfrågade om de ville medverka. Patienter som gav sitt 

samtycke kunde delta i studien. 
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Datainsamlingsmetod 

Insamlingen av data genomfördes kontinuerligt via en enkät anonymt direkt efter återbesöket 

hos kontaktsjuksköterskan. Enkäten som var elektronisk fanns på en elektronisk platta som 

stod placerat avskilt i ett rum. Den bestod av 15 frågor (Bilaga 3). Det gavs möjlighet att 

lämna en kommentar allra sist. Frågorna är hämtade från en validerad enkät, ”patientens 

upplevelse av cancervården”, och består av slutna frågor. Enkäten användes i ett projekt, 

regionalt cancercentrum sydöst, där man undersökte 650 cancerpatientens upplevelse 

inklusive delaktighet i vården. Patienterna med diagnos colorektal-, lung-, prostata- och 

bröstcancer fick ta del av enkäten. Enkäten är validerad enligt Regionalt cancercentrum sydöst 

och fri att använda inom cancervården i olika vårdskeden i syfte inom kvalitetsutveckling. 

Enkäten består av 7 ämnesområden som t ex om dig själv, information etc. Varje 

ämnesområde har frågor kopplade till detta. Enkäten har totalt 46 frågor (Regionalt 

cancercentrum sydöst, 2014).  Från denna enkät har följande ämnesområden valts ut: om dig 

själv, information, bemötande, delaktighet och stöd med tillhörande frågor. Enkäten 

efterfrågar inte patientdata så som personnummer och namn. Anledningen till att specifika 

ämnesområden valt ut är för att de är specifika för syftet med studien. 

Fråga 1 – 4 i enkäten har ämnesområdet ”om dig själv” och där efterfrågas demografiskdata 

som ålder, minderåriga barn, civilstånd och utbildning. Fråga 5 efterfrågas vilken 

operationsmetod patienten har gjort. Fråga 6 är ämnesområdet ”delaktighet”. Fråga 7 och 8 är 

ämnesområde ”information”. Fråga 9 – 11 är ämnesområde ”bemötande”. Fråga 12 - 13 är 

ämnesområde ”stöd”. En fråga, 14, som är tillagd är om patienten kan rekommendera denna 

mottagning om någon de känner som behöver opereras. Sist i enkäten ges möjlighet att lämna 

kommentar. Ämnesområdena gällande information, bemötande, delaktighet och stöd har 

frågor som besvaras på en 3 – 5 gradig skala. Ifyllandet av enkät (bilaga 3) fungerade som 

samtycke till studien (World Medical Association, 2001). 

Validiteten på studiens specifika frågor genomfördes genom att använda think-aloud method 

(Willis, 1999). Enkäten har visats för sjuksköterskor som arbetar inom bröstcancervården på 

olika enheter som vårdavdelning, onkologmottagning samt mammografiavdelning. 

Sjuksköterskorna fick läsa igenom enkäten och ha synpunkter på frågorna. Frågorna i enkäten 

har inte behövt justeras efter testen. 
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Etiska aspekter och forskningsetiska överväganden 

Information om att deltagandet är frivilligt, att all data kommer att behandlas konfidentiellt 

gavs. Patienterna kunde avbryta när som helst. Patienterna fick även information om 

sekretess. Ett skriftligt samtycke av studien lämnades in för påskrift från verksamhetschefen 

för kirurgkliniken. Enligt SFS 2003:460 (lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor) behöver arbeten som utförs inom ramen av högskoleutbildning på avancerad nivå 

inte genomgå någon etisk prövningsnämnd för forskning. Etiska övervägande har tagits. En 

förfrågan om deltagande i studien och genomförande av enkät genomfördes i samband med 

återbesöket. Vid förfrågan om deltagande ges muntligt samtycke till studien enligt 

samtyckeskraven (World Medical Association, 2001). 

Tanken var att kunna fånga upp patientens upplevelse på återbesöket medan de nyss hade 

varit på sitt återbesök på mottagmottagningen och inte hunnit lägga detta bakom sig. Genom 

att patienten fick fylla i en enkät elektroniskt så minimerades risken för att patienten skulle 

känna sig i beroendeställning till sin kontaktsjuksköterska då de inte personligen behövde 

lämna tillbaka en ifylld enkät. Det insamlade datamaterialet efter studiens godkännande 

kommer att destrueras och respondenterna har fått information om detta. De tilltänkta 

respondenterna blev muntligt tillfrågade samt fick skriftlig information när besöket klart.  De 

fick även information om att deltagandet var frivilligt och att all data behandlas 

konfidentiellt.  

Bearbetning och Dataanalys 

Analys av data genomfördes med Windows Excel och med statistiskt dataprogram, SPSS 19 

(Statistical Packages for the Social Sciences). Insamlad data redovisas med deskriptiv och 

analytisk statistik. Deskriptiv statistik används för att beskriva demografisk data så som 

civilstånd, utbildningsgrad och om de har minderåriga barn med hjälp av tabeller och figurer. 

Analytisk statistik för att dra slutsatser mellan olika utfall genom att beräkna och värdera 

parametrar (Polit & Beck, 2012, Wahlgren, 2012). P-värde (signifikansnivå p < 0,05) används 

för att ange sannolikheten för att det är slumpen som genererat uppmätta sambandet eller 

skillnaden i mätningen. Icke parametrisk test används för att visa samband mellan olika 

variabler. Frågeställning 1 redovisas med deskriptiv analys. Frågeställning 2 - 3 används 

Mann Whiteney U test. Variablerna i fråga 6,7,8 respektive 10 har graderats från skala 4 och 

nedåt till skala 1. Skala 4 är högt skattat, det vill säga mycket bra. Skala 1 är lägre skattat, det 

vill säga mycket dåligt. I frågeställning 3 indelades patienternas ålder i två separata grupper, 
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yngre eller äldre än 60 år där den yngre gruppen fick skala 1 och den äldre gruppen skala 2. 

Frågeställning 4 används Chi – två och Fischertest. Resultaten presenteras i löpande text och i 

tabeller. Eventuella kommenterar som var möjligt att ges i slutet av enkäten redovisas i 

löpande text med citat tecken och kursiv stil (Wahlgren, 2012, Field A, 2009).  

 

RESULTAT 

Av totalt 48 tillfrågade patienter besvarades fråga 1- 7 av 48 (100 %) patienter. Fråga 8+10 

besvarades av 47/48 patienter. Fråga 12-13 besvarades av 45/48 patienter.  11 av 48 patienter 

uppgav att de tagit bort sitt bröst och resterande 39 patienter uppgav att de hade gjort 

bröstbevarande kirurgi. Demografiska data visas i tabell 1. De flesta av patienterna var mellan 

61-70 år, hade inte minderåriga barn, och var sambo/gift. 

Tabell 1. Demografisk data (n = antal). 

Demografisk data Antal (n) Procent (%) 

Ålder 

30-40 

41-50 

51-60 

61-70 

Över 70 

 

2 

3 

11 

25 

7 

 

4 

6 

23 

52 

15 

Minderåriga barn 

Ja  

Nej 

 

3 

45 

 

6 

94 

Social status 

Sambo/gift 

Särbo 

Ensamstående 

Änka 

 

35 

2 

8 

3 

 

73 

4 

17 

6 

Utbildning 

Grundskola 9 år eller mindre 

Gymnasieskola 

Högskola/Universitetsutbildning 

Annan efter gymnasial utbildning 

 

12 

13 

19 

4 

 

25 

27 

40 

8 
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Bröstcancerpatienternas upplevelse av delaktighet, stöd, information och bemötande i 

samband med återbesöket hos kontaktsjuksköterska 

Delaktighet 

Lagom delaktiga upplevde 42/48 patienter (87 %) att de varit i samband med sitt återbesök. 

Resterande 6 (13 %) patienter uppfattade att de hade varit för mycket delaktiga. Ingen 

uppfattade för lite eller ingen delaktighet alls. Se tabell 2. 

Stöd 

Känslomässigt stöd 

Det var 31/45 patienter (69 %) som upplevde att de hade erbjudits stöd kring känslomässiga 

frågor t ex oro i samband med återbesök hos kontaktsjuksköterska. Nej svarade 1 patient 

(2 %) och 13 patienter (29 %) uppgav att de inte haft något behov av känslomässigt stöd. Se 

tabell 2. 

Praktiskt stöd 

På frågan om de hade erbjudits stöd kring praktiska frågor t e x resor, ekonomiska frågor 

svarade 15/45 patienter (33 %). Av dessa svarade 4 patienter (9 %) svarade nej och 26 

patienter (58 %) svarade att de inte haft något behov av stöd. Se tabell 2. 

Information 

Det var 40/48 patienter (83 %) som upplevde att information, den muntliga och den skriftliga, 

varit mycket bra i samband med återbesöket. Det var 7 patienter (15 %) upplevde information 

som ganska bra och en patient (2 %) upplevde information som ganska dålig. Ingen svarade 

mycket dålig. När det gäller ålder tyckte de som var 61-70 år hade fått mycket bra 

information. Se tabell 2. 

Information och Förståelse 

På frågan om informationen alltid gavs på ett sådant sätt att de kunnat förstå den vid 

återbesöket svarade 36/47 (77 %). Av dessa svarade 11 patienter (23 %) att de upplevde att 

den oftast gavs på det viset. Ingen patient upplevde att informationen ibland, sällan eller 

aldrig gavs på det viset att de inte kunde förstå den i samband med återbesöket.  Se tabell 2. 
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Bemötande vid Återbesöket 

Det var 45/47 patienter (96 %) som upplevde vårdpersonalens bemötande i samband med 

återbesöket som mycket bra, 2 patienter (4 %) svarade ganska bra. Ingen patient upplevde ett 

ganska dåligt eller dåligt bemötande. Se tabell 2. 

Sammanfattningsvis överlag mycket nöjda patienter som i allmänhet upplevde sig svara 

lagom delaktiga, nöjda med information, stöd samt bemötande i samband med sitt återbesök 

efter bröstcancerkirurgi hos kontaktsjuksköterskan. Se tabell 2.  

 

Tabell 2. Upplevelse av delaktighet, stöd, information och bemötande i samband med 

återbesöket hos kontaktsjuksköterska. 

Upplevelser Antal (%) 

Delaktighet  

För mycket 

Lagom 

För lite 

Ingen 

 

6 (13 %) 

42 (87 %) 

- 

- 

Känslomässigt stöd 

Ja 

Nej 

Ej behov 

 

31 (69 %) 

1 (2 %) 

13 (29 %) 

Praktiskt stöd 

Ja 

Nej 

Ej behov 

 

15 (33 %) 

4 (9 %) 

26 (58 %) 

Information 

Mycket bra 

Ganska bra 

Ganska dålig 

Mycket dålig 

 

40 (83 %) 

7 (15 %) 

1 (2 %) 

- 

Information/förstå 

Alltid 

Oftast 

Ibland 

Sällan/aldrig 

 

36 (77 %) 

11 (23 %) 

- 

- 

Bemötande vid återbesök 

Mycket bra 

Ganska bra 

Ganska dålig 

Mycket dåligt 

 

45 (96 %) 

2 (4 %) 

- 

- 
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Fanns det någon skillnad mellan de som opererats med bröstbevarande kirurgi jämfört 

med de som opererat bort hela bröstet avseende patientens upplevelse av delaktighet och 

information? 

Denna fråga besvarades av 44/48. Bröstbevarande kirurgi var det 33 som angett och 11 som 

angett att de tagit bort hela bröstet. Inga signifikanta skillnader sågs vad gäller 

operationsmetod i relation till delaktighet och information, se tabell 3.  

Tabell 3. Operationsmetod och patientens upplevelse av delaktighet och information.  

Variabler Bröstbevarande kir. 

Mean rank 

Tagit bort hela bröstet 

Mean rank 

Z-value P-värde 

Information 23,77 18,68 -1,700 0,259 

Förstå information 24,00 18,00 -1,788 0,187 

Delaktighet 22,33 23,00 -0,235 0,894 
Mann w test, Signifikant samband: p ≤0,05 

 

Fanns det någon skillnad mellan yngre (30- 60 år) och äldre kvinnor (över 60 år) med 

avseende upplevelse av delaktighet och information? 

På denna fråga om ålder svarade 48/48. Av dessa var 17 patienter mellan 30-60 år och 31 

patienter över 60 års ålder. Äldre patienter med bröstcancer var här signifikant mer nöjda 

(P<0,05) med informationen i samband med återbesöket. Dock ingen signifikant skillnad vad 

gäller upplevelsen att de förstod informationen som gavs eller gällande delaktighet. Se tabell 

4. 

Tabell 4. Ålderskategori och patientens upplevelse av delaktighet och information. 

Variabler Yngre 30-60 år 

Mean rank 

Äldre > 60 år 

Mean rank 

Z-value P-värde 

Information 20,44 26,93 -2,403 0,016 

Förstå information 22,50 25,70 -1,022 0,307 

Delaktighet 25,33 24,00 -0,472 0,637 
Mann w test, Signifikant samband: p ≤0,05 
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Fanns det någon skillnad mellan patientens utbildningsnivå och upplevelse av 

bemötande, delaktighet, information och stöd?  

48/48 angav sin utbildningsnivå. Inga signifikanta skillnader (P<0,05) ses vad gäller 

utbildningsnivå, delaktighet, information, stöd eller bemötande. För få svar i > 20 % av celler 

vid dessa parametrar men anger även signifikansvärden enligt Fischer´s test.  

Se tabell 5-10.  

 

Tabell 5. Utbildningsnivå och Delaktighet (Chi-Square Test och Fischer´s test (Phi)) 

Utbildningsnivå För 

mycket 

Lagom För lite Inte alls P-värde 

Grundskola 2 11    

Gymnasium 2 11    

Högskola/Universitet 5 17    

    Chi - två 0,810* 

    Phi 0,810 
*= 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. 

 

Tabell 6. Utbildningsnivå och Information (Chi-Square Test och Fischer´s test (Phi)) 

Utbildningsnivå Mycket 

bra 

Ganska 

bra 

Ganska 

dålig 

Mycket 

dålig 

P-värde 

Grundskola 11 2    

Gymnasium 11 1 1   

Högskola/Universitet 18 4    

    Chi - två 0,505* 

    Phi 0,505 
*=  6 cells (66,7%) have expected count less than 5. 

 

 

Tabell 7. Utbildningsnivå och Förstå information (Chi-Square Test och Fischer´s test (Phi)) 

Utbildningsnivå Alltid Oftast Ibland Sällan el 

Aldrig 

P-värde 

Grundskola 11 2    

Gymnasium 8 5    

Högskola/Universitet 17 5    

    Chi - två 0,376* 

    Phi 0,376 
*=  2 cells (33,3%) have expected count less than 5 
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Tabell 8. Utbildningsnivå och Stöd Oro (Chi-Square Test och Fischer´s test (Phi)) 

Utbildningsnivå Ja Nej Inget 

behov 

 P-värde 

Grundskola 9 0 4   

Gymnasium 7 1 4   

Högskola/Universitet 15 0 5   

    Chi - två 0,516* 

    Phi 0,516 
*=  5 cells (55,6%) have expected count less than 5. 

 

Tabell 9. Utbildningsnivå och Stöd Praktiskt Chi-Square Test och Fischer´s test (Phi) 

Utbildningsnivå Ja Nej Inget 

behov 

 P-värde 

Grundskola 5 0 8   

Gymnasium 4 2 6   

Högskola/Universitet 6 2 12   

    Chi - två 0,673* 

    Phi 0,673 
*=  5 cells (55,6%) have expected count less than 5. 

 

Tabell 10. Utbildningsnivå och Bemötande Återbesök (Chi-Square Test och Fischer´s test 

(Phi)) 

Utbildningsnivå Mycket 

bra 

Ganska 

bra 

Ganska 

dåligt 

Mycket 

dåligt 

P-värde 

Grundskola 13 0 0 0  

Gymnasium 11 1 0 0  

Högskola/Universitet 21 1 0 0  

    Chi - två 0,585* 

    Phi 0,585 
*=  3 cells (50,0%) have expected count less than 5. 

 
 
Upplevelsen av vårdpersonalens bemötande i samband med nybesöket, samt bemötande 

av patientens närstående i samband med nybesök och återbesök.  

Det var 47/48 patienter som svarade på frågan gällande upplevelsen av vårdpersonalens 

bemötande i samband med nybesöket. Mycket bra svarade 40 (85 %) och 7 (15) svarade 

ganska bra. Ingen svarade ganska eller mycket dåligt.  

Frågan gällande bemötande av patientens närstående på nybesök och återbesök svarade 47/48 

patienter på frågan. Mycket bra svarade 34 (72 %) mycket bra, medan 13 (28 %) svarade att 

det inte var aktuellt. Ingen svarade ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt.  
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På frågan om de kunde tänka sig att rekommendera denna mottagning om någon behöver 

opereras svarade 45/48 patienter svarade på frågan och 45 (100 %) svarade ”ja”. 

Öppna kommentarer  

7 av 48 patienterna valde att lämna kommentar i slutet. 

”All personal jag har varit i kontakt med har varit fantastisk, finns ingenting jag kan eller 

behöver klaga på. Önskar att det vore så här bra inom alla ställen (avd) i sjukvården. Man 

hör ju mest att det inte fungerar i tidningar och press. Men ni gör ett toppen jobb.” 

”Har varit med förut om samma sak. Det här är bättre nu.” 

”Bra att känna till rutiner.” 

”Mycket bra bemötande och utförlig information, tack!” 

”Jag är mycket nöjd. Underbar personal, även på vårdavdelningen efter operationen.” 

”Kontaktsjuksköterskan alltid gullig och bra att prata med, har ju mer tid än läkaren har” 

 

DISKUSSION  

Studien visade överlag mycket nöjda patienter som i allmänhet upplevde sig svara lagom 

delaktiga, nöjda med information, stöd samt bemötande i samband med sitt återbesök efter 

bröstcancerkirurgi hos kontaktsjuksköterskan. Äldre patienter var mer nöjda med information 

jämfört med de yngre, i övriga inga signifikanta skillnader vad gäller åldersgrupp i relation till 

information och delaktighet. Inte heller ses signifikanta skillnader mellan operationsmetod i 

relation till information och delaktighet. Utbildningsnivå var inte heller signifikant när det 

gäller upplevelsen stöd, information och delaktighet eller vad gäller bemötande i samband 

med återbesöket efter bröstcancerkirurgi. Samtliga patienter skulle rekommendera 

bröstmottagningen till någon som behöver opereras för bröstcancer.  

Resultatdiskussion 

Information 

I denna studie hade 34 patienter med sig närstående på sitt återbesök till 

kontaktsjuksköterskan. 13 patienter inte med sig någon anhörig eller vän på sitt nybesök och 

återbesök. Patienten uppmanades aktivt att ta med sig anhörig både vid nybesök och i 
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samband med återbesöket efter bröstkirurgi. Tsianakas et al. (2012) studie visade att patienter 

ansåg att det var viktigt för dem att ha med sig en anhörig eller en vän för att ge dem stöd och 

höra informationen. De såg även att många patienter i studien inte hade någon anhörig eller 

vän med vid mottagningsbesök. Patienterna uppskattade att det var korta ledtider genom 

vårdsystemet och att någon fanns där för dem.  Kommunikation och information var något 

som var betydelsefullt för patienterna (Tsianakas et al. 2010).  

 I denna studie fick patienterna träffa samma kontaktsjuksköterska både på sitt nybesök vid 

diagnostillfället samt på sitt återbesök efter bröstoperationen. Tsianakas et al. (2012) såg i sin 

studie att patienterna upplevde att kontinuitet av specifik vårdpersonal var betydelsefullt för 

dem för att skapa förtroende. Kontinuitet, tillgänglighet, stöd och information, muntligt och 

skriftligt är något som en kontaktsjuksköterska strävar efter inom cancervården (SKL, 2013). 

Redan vid nybesök på mottagningen får patienten sin individuella vårdplan tillsammans med 

övrig information. Syftet med detta är att patienten ska känna sig delaktig i vården, att känna 

sig trygg och välinformerad. Patienten ska veta nästa steg i sin behandling och utredning. En 

rehabiliteringsplan ska upprättas och som ska starta från dag 1. 40/48 patienter i denna studie 

upplevde att informationen, muntlig och skriftlig, som fåtts varit mycket bra. Ett citat från en 

patientkommentar i studien var: ”Mycket bra bemötande och utförlig information, tack!”  

En patient i denna studie upplevde att informationen som getts, muntligt och skriftligt, hade 

varit ganska dålig. Svårt att veta vad det var som gjorde att patienten upplevde det så. Var det 

dåliga besked angående sitt vävnadsprov och rekommenderad efterbehandling? Eller var det 

så att kontaktsjuksköterskan inte var lyhörd på patientens behov av samtal? Ett cancerbesked 

kan ge krisreaktion med chockfas som kan vara i dagar till veckor. Svårt att veta om denna 

patient som upplevde att det hade varit ganska dåligt med information som getts, muntligt och 

skriftligt, var i någon krisreaktion. Tsianakas et al. (2014) visar i sin studie att förmågan att ta 

in information är nedsatt vid en kris. En psykisk påfrestning som ett cancerbesked och 

operation kan ge kan även det leda till en sämre förmåga att ta in information (Remmers et al., 

2010). 

Att inte veta nästa steg i sin cancerbehandling kan vara en stressande faktor för patienten 

(Tsianakas et al., 2012). Bröstcancersjuksköterskor är involverade i patienterna för att ge 

information och stötta dem psykiskt från diagnos och genom behandlingen (Cruickshank et 

al., 2008). Denna roll som kontaktsjuksköterskor har är väl etablerad inom sjukvården i 

Sverige och även i andra länder. 
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I denna studie påvisades det att de äldre kvinnorna var mer nöjda med informationen jämfört 

med de yngre (<60år). Är det så att man tar sig mer tid för de äldre jämfört med de yngre 

bröstcancerpatienterna? Eller är de yngre patienterna mer pålästa och har andra krav och 

förväntningar på sjukvården? En studie (Pedersen et al., 2014) visade att patienter yngre än 50 

år efterfrågade i vården en pågående dialog med information, undervisning och emotionellt 

stöd från det att diagnos ges och under hela vårdkedjan. I en annan studie (Burton et al. 2014) 

där kvinnorna var över 75 år fann man många patienter rapporterade att de hade fått mycket 

information i form av muntlig, böcker och några patienter hade inte fått någon skriftlig 

information alls. Några vågade inte läsa informationen som gavs på grund av rädsla eller att 

de litade på sin läkare att de inte behövde läsa. De såg i studien (Burton et al., 2014) att de 

flesta kvinnorna hade det svårt med att veta vilken information som de behövde läsa för att 

kunna ta ställning inför rekommenderad behandling. I Burton et al. (2014) studie hade många 

kvinnor internet men de flesta sökte inte information på nätet. Rousseau et al. (2014) såg i 

deras studie att patienter som hade fått en patientnavigatör upplevde det att deras känsla av att 

ha blivit överöst med medicinsk information reducerades. De fick sin information upprepat av 

sin navigator och hade även ett par ”extra öron” som lyssnade åt dem. 

I denna studie kunde det inte påvisas någon signifikans mellan utbildningsnivå och 

uppfattning av delaktighet, information och stöd samt bemötande. Detta kan vara ett stöd för 

att patienten får individuell anpassad information utav sin kontaktsjuksköterska (SKL, 2013), 

ett led i patientcentrerad vård. Kowalaski et al. (2014) studie visar att bröstcancerpatienten 

behöver patientcentrerad vård anpassade efter utbildning och behov. Bra kommunikation 

mellan patient och vårdpersonal gör att patienten känner att de får den bästa vården (Remmers 

et al., 2010). Respekt och tillit är en viktig faktor mellan patient och vårdpersonal vid 

kommunikation och information när beslut ska fattas (Eld et al., 2006). 

Stöd 

Det var 4 patienter som svarade i studien att de inte hade erbjudits stöd kring praktiska frågor 

som t ex resor och ekonomi. Att de inte var i behov av stöd svarade 13 patienter i denna 

studie. Kanske behöver det belysas mer att en kurator inte bara är för stödsamtal för patient 

och deras närstående. En kurator kan även hjälpa till med praktiska ändamål som t ex hjälp 

med att söka pengar från fonder. Tsianakas et al. (2012) såg i deras studie att patienter önskar 

att det introduceras tidigt av vårdpersonal möjligheter till professionellt stöd, gruppstöd, 

patientundervisning och annan terapi. Detta för att patienten ska kunna tidigt ta ställning om 

de behöver stödinsatser (Tsianakas et al., 2012).  
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Endast en av patienterna i denna studie upplevde att det inte hade erbjudits något 

känslomässigt stöd. Svårt att veta om stöd erbjudits eller om patienten inte har tagit till sig 

denna information som ges både muntligt och skriftligt. Alla patienter på mottagningen i 

denna studie får en individuell vårdplan på sitt nybesök med telefonnummer till kurator, 

bröstcancerföreningen, sjukhuskyrkan, kontaktsjuksköterska etc. Har patienten kommit ensam 

till mottagningen bör man redan på nybesöket ta reda på det sociala nätverket och identifiera 

socialt stöd kring patienten. Merckaert et al. (2010) studie påvisade att var femte cancer 

patient önskar professionellt omhändertagande i form av psykologisk hjälp men det stod inte i 

någon klar relation till patientens nivå av ångest eller depression. Många patienter kan 

uppleva sin situation uthärdlig på grund av upplevelse av vila och stöd av sina närstående. En 

del upplever inte ångest eller nedstämdhet utan passar på att samtidigt försöka reda ut sin 

livssituation (Salander, 2010). 

Remmers et al. (2010) fann i deras studie att många patienter lever i stor oro och ovisshet 

efter sin operation fram till sitt återbesök. De oroar sig för vävnadsprovet och om de behöver 

opereras en gång till (Remmers et al. 2010). Patienterna oroar sig även för om de ska erbjudas 

cytostatikabehandling. Rädsla för att dö och för att behöva konfronteras med sitt nya utseende 

efter sin operation var vanligt förekommande hos patienter (Remmers et al., 2010). 

Genom att visa ett lugn inför patienten, ge tid och lyssna, svara på frågor gjorde att patienter 

kände att de fick stöd och upplevde trygghet (Tsianakas et al, 2012). 

Remmers et al. (2010) skriver att i samband med det postoperativa återbesöket konfronteras 

de flesta patienter med sitt operationsområde, får titta på såret. Många patienter vill inte ta 

bort det yttre förbandet själva hemma efter sin operation. De vågar inte titta på sitt sår av 

rädsla för att se ett deformerat bröst (Remmers et al., 2010). Patienter har en förväntan och 

förhoppning att få en bra relation till sin kontaktsjuksköterska. De förväntar sig även att 

kontaktsjuksköterskan ska vara kompetent och professionell och ge individuellt stöd 

(Remmers et al., 2010). Det är bara när patienten är informerad som de kan vara aktiva i sin 

vårdprocess. Ahern et al. (2014) beskriver i sin studie att bröstcancerpatienten var benägna att 

vända sig till sin kontaktsjuksköterska för att få information och individuellt stöd. Detta för att 

känna sig trygga och omhändertagna av sin kontaktsjuksköterska. 

De patienter som fått stöd hade lättare att bearbeta deras emotionella stress påvisar Rousseau 

et al. (2013) i sin studie. 
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Bemötande 

I denna studie svarade 45/47 patienter att de upplevde ett mycket bra bemötande på sitt 

återbesök. Remmers et al. (2010) såg i deras studie att patienter vill bemötas med respekt och 

ses som en människa, en individ. De vill känna att de får anpassad information, hjälp och 

bemötande efter deras behov. Remmers et al.(2010) fann även i studien att patienter tycker att 

det är betydelsefullt att deras kontaktsjuksköterska bemöter dem med respekt, humor och 

gladlynthet för att distrahera dem sjukdomen. De uppskattar att kontaktsjuksköterskan pratar 

om alldagliga saker och inte bara om sjukdom vid besök. Patienterna vill kunna få en känsla 

av att livet faktiskt går vidare trots cancer och operation. 

När det gäller upplevelse av vårdpersonalens bemötande av patientens närstående på nybesök 

och återbesök svarade 34 (72 %) ”mycket bra”, medan 13 (28 %) svarade ”var inte aktuellt”. 

Studien påvisade att de som hade haft med sig anhörig upplevde att dessa hade fått bra 

bemötande av vårdpersonalen. Youngme et al. (2008) har också visat att det är betydelsefullt 

för patienten hur vården bemöter deras närstående. Pinkert et al (2013) beskriver i sin studie 

att närstående till cancerpatienter har behov av att få information om sjukdomen, hur det kan 

påverka sexualiteten, vara delaktiga, ge stöd, att den närstående visar sina känslor som sorg. 

De närstående är en del av teamet kring patienten och är även en resurs för patienten.  

Intressant vore att göra en liknande studie som denna på närstående för att få en bild av deras 

upplevelser vid återbesöket hos sin närståendes kontaktsjuksköterska.  

Studie (Husson, Mols & Poll-Franse, 2011) har visat att det behövs en bättre förståelse för 

patienten situation när information ges. Det finns en koppling mellan patientnöjdhet, 

patientens behov av information och hur de tillgodoses och hur det påverkar patientens 

mentala hälsa och upplevd livskvalitet. 

Delaktighet 

Lagom delaktiga upplevde 87 % av patienterna upplevde att de hade varit vid sitt återbesök. 

Resterande 13 % hade upplevt att de varit för mycket delaktiga. Vid återbesök informeras 

patienten kring resultatet av vävnadsanalysen samt den multidisciplinära rondens 

rekommendation. De får besked om tid för nybesök på onkologen samt sårkontroll och 

information om tejpning av ärr. Om de har tagit bort hela bröstet ges även en remiss för 

utprovning av extern bröstprotes. Det är svårt att veta varför och på vilket sätt några patienter 

upplevde att de hade varit för mycket delaktiga. Här hade det varit önskvärt med en öppen 
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fråga för att få svar.  Eld et al. (2006) fann i sin studie att följande faktorer påverkade 

patientens uppfattning av delaktighet: kunskap, information, respekt och delaktig i sin 

planering. Patienterna uppskattade när enkla ord användes, när någon lyssnade på dem och 

kom med förslag för att hjälpa dem med deras problem. De som inte kände sig delaktiga i Eld 

et al. (2006) studie var när patienten inte fick tillräckligt med information, bristande respekt 

och när vårdpersonalen uppfattades passiva. Respekt för patientens integritet är en bas för 

patients känsla av delaktighet. 

I denna studie kunde det inte påvisas någon statistisk skillnad mellan de två olika 

operationsmetoderna och patienternas uppfattningar av delaktighet och information. 

Resultatet kan vara ett stöd för att varje patient oavsett operationsmetod får individuellt 

anpassad information och en individuell vårdplan av sin kontaktsjuksköterska.  

Remmers et al. (2010) visar att de patienter som hade tagit bort hela bröstet hade ett ökat 

behov av stöd och information då många av patienterna hade svårt att acceptera att de hade 

blivit av med sitt bröst. Flertalet av patienterna ville inte se eller ta på sitt operationsområde i 

studien. Eldh et al. (2006) visar också att det var när patienten möttes med respekt och när 

vårdpersonalen hade kännedom om deras individuella situation som de upplevde delaktighet. 

I en annan studie (Burton et al., 2014) såg att de flesta kvinnor i studien var nöjda med att de 

hade fått möjlighet till att diskutera och vara delaktiga i deras process. Men det fanns även 

kvinnor som sa att de inte hade någon önskan om att vara delaktig i rädsla för att fatta fel 

beslut. Många kvinnor ansåg att deras läkare som hade kunskapen var den som skulle 

bestämma behandlingen åt dem.  

Frågan om patienten kunde tänka sig att rekommendera mottagningen om det var någon de 

kände som behövde opereras svarade samtliga patienter ”ja” vilket bekräftade uppfattningen 

vad gäller patientnöjdhet. En studie (Koinberg, 2004) jämförde uppföljning hos 

bröstcancerpatienter där de fick träffa specialistsjuksköterska eller träffa specialistläkare som 

onkolog eller kirurg. Det fanns ingen statistisk signifikans skillnad mellan grupperna när de 

jämförde patientnöjdhet med vården, tillgång till sjukvård, trötthet eller depression hos 

patienterna.  
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Patientens uppfattning av stöd, information, bemötande och delaktighet i relation till 

Benners omvårdnadsteori 

Benner (2003) tar upp i sin teori att det är patienten som ska vara i fokus och lägger tyngden i 

att sjuksköterskan ska vara insatt i sin patient för att kunna upptäcka kliniska 

varningssignaler. ”Kontaktsjuksköterskan alltid gullig och bra att prata med, har ju mer tid 

än läkaren har” var en kommentar som en patient lämnade i sin enkät. Studier (Beaver & 

Luker, 2005; Lewis et al., 2009) har visat att en specialistsjuksköterska kan genomföra 

kliniska utvärderingar och möta patientens psykologiska behov lika effektivt som en läkare 

utan att det påverkar patientens välmående. 

Vården ska utformas efter individens egna önskningar och behov. Kontaktsjuksköterskans 

uppgift är att etablerar en relation och se helheten till sin patient samt upprätta en 

rehabiliteringsplan. Syftet är att skapa en trygghet för sin patient samt ge stöd (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2013). Koinberg et al (2002) såg i sin studie att många patienter 

kände sig trygga med att veta vem de kunde ringa och prata med. Många av patienterna hade 

inget behov av att ringa eller besöka sin sjuksköterska. Bekräftelse, stöd, tröst var 

betydelsefullt för patienterna för att de skulle känna sig trygga och tillfreds så de i studien. 

 Benner (2003) anser att om sjuksköterskans arbetsuppgifter delegeras så finns det risk för att 

viktig information går förlorad. Sjuksköterskan behöver ha omvårdnadskunskaper för att 

kunna observera, bedöma och åtgärda menar Benner (2003).  För att uppnå detta krävs en 

relationen mellan kontaktsjuksköterska och patient. Benner (2003) menar också att det måste 

finnas en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge adekvat omvårdnad och medicinsk 

omsorg. Detta fås endast genom att sjuksköterskan vet hur individen tolkar sina behov. 

Bröstcancerpatienten behöver en kontaktsjuksköterska som är deras fasta punkt i vårdkedjan. 

En länk mellan läkare och patient. Någon som bevakar patientens ledtider och finns som stöd. 

Studier (Eicher et al., 2006; Tsianakas et al., 2012; Koinberg et al., 2002) visar att det är 

värdfullt för en bröstcancerpatient att ha kontinuitet till sin kontaktsjuksköterska och läkare.  

Metoddiskussion 

Forskningsdesign 

Tvärsnittsstudien som metod var lämplig att använda då syftet var att fånga upp patientens 

upplevelse direkt efter sitt återbesök. Denna design är den bästa att välja om ett fenomen vill 

studeras vid en speciell tidpunkt vilket är denna studies styrka (Polit & Beck, 2011). 
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Svagheten med att göra en punktprevalensstudie är att resultatet inte blir representativt då det 

var en liten population som studerades på grund av tidsbegränsning för studiens 

genomförande. Antalet patienter visade sig vara för få för att kunna värdera signifikans enligt 

Chi- två test, hade varit av stort värde att få med fler patienter i materialet. I frågeställningen 

kring skillnader mellan olika åldrar kunde signifikanta skillnader visas först efter en 

åldersgruppering yngre eller äldre än 60 år. Det är svårt att veta om resultatet på studien 

påverkades av att kontaktsjuksköterskorna var medvetna om att studien bedrevs när de hade 

sina återbesök. 

Enkäten 

Den elektroniska patientenkäten kunde ibland uppfattas som främmande för en del patienter 

då de inte hade någon datavana.  Det var 48 av 50 tillfrågade tackade ja till att delta vilken är 

en styrka med studien, ett mycket litet bortfall. Trots att en del patienter inte hade någon 

datavana var de positiva till att fylla i enkäten på surfplattan. Ingen patient bad om hjälp vid i 

fyllandet av enkät. Endast 2 patienter tackade nej till deltagandet då de var stressade till 

läkartid på annan enhet. Personal på mottagningen informerades om studien och om enkäten. 

Samtliga blev även uppmanade att inte trycka på surfplattan för att undvika Bias i studien. 

För att undvika Bias i studien så stängdes den elektroniska surfplattan av efter varje 

mottagning. Surfplattan gick inte att stängas på när den var avstängd. Detta berodde på att 

surfplattan var fastlåst i en konsol och luckan till av och på knappen gick inte att öppna utan 

nyckel. Vid mätningen stod surfplattan avskilt i ett rum. Vid ifyllandet av enkät kan man 

aldrig veta hur ärlig någon är när svar ges. Det går aldrig att veta om det är patienten eller 

närstående som fyller i enkäten. Genom att patienten fyllde i enkäten direkt efter besöket på 

en surfplatta gör att bortfall minimeras vilket kan uppstå om patienten fyller i en enkät hemma 

och glömmer skicka tillbaka den. Intressant är göra en jämförande studie med patienter som 

träffar läkare för att kunna jämföra utfallen. En sådan studie gick inte att göra på 

mottagningen då patienter kommer på sitt återbesök till kontaktsjuksköterska och inte läkare.  

Inga etiska problem har i samband med studien aktualiserats. Information och deltagande i 

studien gavs både skriftligt och muntligt. Information gavs angående att deltagandet var 

frivilligt. Genom i fyllandet i en elektronisk enkät efterfrågades ingen patientdata och 

respondenten går inte att spåras till person. Genom ifyllandet av enkät på surfplatta 

minimerades patientens känsla av beroendeställning till sin vårdare då de inte behöver lämna 

in en enkät personligen. 
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Frågeformulärets interna och externa validitet kan anses som bra. Frågorna i enkäten var 

relevanta för undersökningen. Frågorna till enkäten valdes ut eftersom de var validerade och 

specifika inom cancervård och passade till uppsatsens ändamål. Nackdelen med denna 

datainsamling via enkät var att det var stängda frågor och att det inte gick att utveckla 

frågorna för att få mer djupgående svar. Frågorna i denna enkät kunde ha varit mer specifika 

med öppna frågor och följdfrågor för att få mer specifik information t ex vad var det som 

gjorde att patienten kände sig för mycket delaktig? Vid en djupintervju med öppna frågor ges 

respondenten möjlighet att utveckla svaren. Två frågor som togs med i studien berörde 

patientens uppfattning om bemötande på sitt nybesök samt bemötande av anhöriga på 

nybesök. Svårt att veta om dessa två frågor kunde bidra till att patienterna kunde bli oklara 

över att de övriga frågorna syftade till upplevelse av sitt återbesök. Dessa två frågor valdes 

medvetet att ta med trots att de inte ingick i syftet med studien. Anledningen till att de togs 

med var för att få en inblick i hur patienten upplevde bemötandet på sitt nybesök. Fråga 12 

och fråga 13 i enkäten gällande stöd hade svarsalternativ Ja respektive Nej samt inte aktuellt 

med stöd. Frågeställningen lämpar sig dåligt för att jämföra utfallet i olika grupper eftersom 

det är svårt att veta hur man ska tolka de som svarat inte behov av stöd.  

Samtliga patienter i studien hade träffat en och samma kontaktsjuksköterska i samband med 

sitt nybesök respektive sitt återbesök. 

Bortfallsanalys 

Det interna bortfallet i enkäten var fråga 8+10, gällande information och bemötande, som 

besvarades av 47/48 patienter. Fråga 12-13, gällande känslomässigt och praktiskt stöd, 

besvarades av 45/48 patienter.  Sannolikt påverkades inte resultanten i studien av dessa få 

bortfall. 

 

Kliniska implikationer 

Via den Nationella patientenkäten (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009) som skickas ut 

till patienter vartannat år runt om i Sverige är det inte möjligt att veta exakt vilka 

patientgrupper som mäts vid mottagningen. Data kan inte separeras för bröstcancerpatienter 

och benigna (godartade) patienter. Det går heller inte att få veta vilken vårdkategori (läkare 

eller sjuksköterska) de har träffat i den Nationella enkäten. Genom att mäta direkt på 
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mottagningen via en elektronisk enkät kan man enkelt ta reda på de olika patientkategorierna 

och svar kan hämtas ut från enkäten omgående. 

Denna studie är ett led i kvalitetsutveckling gällande information, stöd, bemötande och 

delaktighet hos bröstcancerpatienten. Majoriteten av patienterna nöjda med stöd, information, 

bemötande och delaktighet. 100 % av patienterna kunde tänka sig att rekommendera 

Bröstmottagningen om de kände någon som skulle behöva opereras.  

En tanke är även om denna metod att samla in patientens upplevelse om cancervården via en 

surfplatta kan kopplas ihop med kvalitetsregister i framtiden.  

Att stärka patientens egen delaktighet och att belysa vikten av patientcentrerad vård. En ökad 

kunskap om samband mellan stöd, information, bemötande och delaktighet är värdefullt för 

vårdpersonal för att kunna fånga upp och förebygga för patient som är i risk för att uppfatta 

sig mindre delaktig. 

 Genom att använda sig av en enkät på en surfplatta och mäta specifikt på en enhet leder till 

snabb datainsamling och gör att det är lättare att identifiera eventuella brister inom vården 

som kan leda till att patienten känner sig missnöjd. 

Slutsats 

Kontaktsjuksköterskan har en viktig roll på mottagningen när det gäller omvårdnad och 

vårdkvalitet ur ett patientperspektiv. Att kunna identifiera områden som är i behov av 

förbättring är viktigt.  Analysen ger stöd för att det patientcentrerade arbetssätt som 

kontaktsjuksköterskorna och läkarna har idag är positivt för patienten då studien påvisade att 

majoriteten av patienterna var nöjda med information, stöd, bemötande och kände sig 

delaktiga vid sitt besök hos kontaktsjuksköterska. 
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Bilaga 1 

Kontaktsjuksköterska cancervården 

En fast kontaktperson på den vårdande kliniken är en viktig kvalitetsfaktor för 

cancerpatienter. Regionala cancercentrum har med stöd från SKL kartlagt tillgången till 

kontaktsjuksköterskor och startat en utvecklingsprocess som ska leda till att antalet ökar.  

Begreppet kontaktsjuksköterska har definierats och en gemensam beskrivning av 

kontaktsjuksköterskans roll och uppgifter har tagits fram. 

Kontaktsjuksköterskan 

 är tydligt namngiven för patienten. 

 har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är 

tillgänglig. 

 informerar om kommande steg. 

 förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov. 

 ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion. 

 vägleder till psykosocialt stöd vid behov. 

 säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård. 

 bevakar aktivt ledtider. 

Kontaktsjuksköterskan har dessutom 

 ett tydligt skriftligt uppdrag. 

 kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess. 

 ansvar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den kan 

upprättas av andra). 

 ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska. 

 uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten. 

 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2013) 
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Bilaga 2 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Enheten för vårdvetenskap 

Patientens uppfattning av återbesök efter operation hos 

kontaktsjuksköterska på kirurgmottagning: 

information, stöd, bemötande och delaktighet. 

Förfrågan om deltagande 

Härmed tillfrågas du om deltagande i en enkätstudie avseende patientens uppfattning av 

återbesök hos kontaktsjuksköterska på kirurgmottagningen. 

Syftet är att undersöka patientens uppfattning av information, stöd, bemötande och delaktighet 

på kirurgmottagningen. Resultatet kommer att redovisas i en D-uppsats. 

Målet med studien är att främja patientdelaktigheten och verka för en mer patientcentrerad 

vård. 

Vad innebär deltagandet i studien 

Du kommer att få svara på en patientenkät bestående av 16 frågor och en möjlighet att lämna 

kommentar som är på en surfplatta. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och kommer att 

behandlas konfidentiellt då du fyller i enkäten anonymt. 

Här med tillfrågas Du om deltagande i studien. Ifyllande av enkät fungerar som skriftligt 

samtycke, detta för att garantera Din anonymitet! 

Undrar du över något så hör gärna av dig! 

Tack på förhand för Din medverkan! 

Uppsala, februari 2015  Lena Asp sjuksköterska, lena.asp@akademiska.se 
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Bilaga 3 

Patient Enkät 

 

Om dig själv 

 

1. Vilken ålder har du? 

 

 30 – 40 

 41 – 50 

 51 – 60 

 61 – 70 

 över 70 

 

2. Har du minderåriga barn hemma? 

 Ja 

 Nej 

 

3. Social status  

 Sambo/gift 

 Särbo 

 Ensamstående 

 änka 

 

4. Vilken utbildning har du? 

 Grundskola 9 år eller mindre 

 Gymnasieutbildning 

 Högskola/Universitetsutbildning 

 Annan eftergymnasial utbildning 

 

5. Vilken operationsmetod har du gjort? 

 Bröstbevarande operation 

 Tagit bort bröstet 
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Delaktighet 

6. I vilken utsträckning upplever du att du har haft möjlighet att vara delaktigt i beslut om din 

vård i samband med ditt återbesök idag? 

 För mycket delaktig 

 Lagom delaktig 

 För lite delaktig 

 Inte alls delaktig 

 

Information 

7. Hur upplever du informationen, den muntliga och skriftliga, om din cancersjukdom varit 

har varit på ditt återbesök idag? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Ganska dålig 

 Mycket dålig 

 

8. Har informationen getts på ett sådant sätt att du har kunnat förstå den på ditt återbesök 

idag? 

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

Bemötande 

9. Hur upplever du som helhet vårdpersonalens bemötande på ditt nybesök när du fick ditt 

cancerbesked? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Ganska dåligt 

 Mycket dåligt 

 

10. Hur upplever du vårdpersonalens bemötande på ditt återbesök idag? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Ganska dåligt 

 Mycket dålig 
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11. Hur upplever du vårdpersonalens bemötande av dina närstående på ditt nybesök och 

återbesöket idag? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Ganska dåligt 

 Mycket dåligt 

 Var inte aktuellt 

 

Stöd 

12. Har du erbjudits tillräckligt stöd kring känslomässiga frågor, till exempel om du känt oro 

för din cancersjukdom? 

 Ja 

 Nej 

 Inte haft något behov av stöd 

 

13. Har du erbjudits tillräckligt stöd kring praktiska frågor till exempel resor eller ekonomiska 

frågor? 

 Ja 

 Nej 

 Inte haft något behov av stöd 

 

 

14. Skulle du rekommendera denna bröstmottagning till någon som behöver opereras? 

 Ja 

 Nej 

  

Vill du lämna kommentar? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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