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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Hälso- och sjukvården är skyldiga att främja patienters delaktighet i vården. För 

att patienter ska känna sig delaktiga behöver deras enskilda behov tillgodoses, för att uppnå 

detta behöver vårdpersonalen lyssna till patienten, ge adekvat information och tillsammans 

med patienten planera för dennes vård på ett respektfullt sätt. Bröstcancer är den vanligaste 

cancerformen för kvinnor, vårdtiden efter ett kirurgiskt ingrepp är kort. Kvinnor som drabbats 

av bröstcancer uttrycker ett stort behov av känslomässigt stöd och att känna sig delaktiga i 

vården. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av delaktighet vid kort vårdtid i samband 

med bröstcancerkirurgi. Metod: En kvalitativ induktiv metod har använts där 

semistrukturerade intervjuer genomfördes, dessa analyserades med Elo och Kyngäs 

innehållsanalys Resultat: Deltagarna ansåg att ett bra bemötande och närvarande 

vårdpersonal var viktigt för att de skulle känna sig delaktiga i vården särskilt med tanke på 

den korta tiden de befann sig på avdelningen. Dock uttryckte deltagarna att det hade varit 

svårt att få ett förtroende för vårdpersonalen då de vårdades under så pass kort tid. De 

upplevde att personalen utförde arbetet på rutin, vilket resulterade i att personliga samtal 

uteblev. Deltagarna hade önskat mer information och känslomässigt stöd under vårdtiden. Det 

framkom även upplevelser av att inte bli involverade i planeringen kring vården. Slutsats: För 

att göra kvinnor med bröstcancer delaktiga i den korta postoperativa vården behöver 

vårdpersonalen bemöta patienterna på ett respektfullt och individanpassat sätt, tillsammans 

med patienten planera vården, tänka på patientens integritet, vara närvarande och ge 

patienterna känslomässigt stöd. 

 

Nyckelord: bröstcancer, delaktighet, personcentrerad vård, patientupplevelser, vårdtid.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Healthcare is obliged to promote patients' participation in healthcare. In order 

for patients to feel involved, their individual needs need to be met, in order to achieve this, the 

healthcare staff need to listen to the patient, provide adequate information and, together with 

the patient, plan for their care in a respectful manner. Breast cancer is the most common form 

of cancer for women, the length of stay after surgery is short. Women who suffer from breast 

cancer express a great need for emotional support and to feel participation in the care. Aim: 

To describe women's experiences of participation in short-term care in connection with breast 

cancer surgery. Method: A qualitative inductive method has been used in which semi-

structured interviews were conducted, these were analyzed with Elo and Kyngäs content 

analysis. Results: The participants felt that the interaction and a caring relationship, including 

a present healthcare staff, were important to feel involved in the care, especially in view of the 

short time they were in hospital care. However, the participants stated that it has been difficult 

to gain confidence in the healthcare staff when they were cared for in such a short time. They 

felt that the staff performed the work on routine, which resulted in personal conversations not 

being fulfilled. The participants wanted more information and emotional support during the 

care period. Experiences of not being involved in the planning of the care were also reported. 

Conclusion: To involve women with breast cancer in their postoperative care, healthcare 

professionals need to respond to the patients in a respectful and individualized manner, plan 

the care together with the patient, think about the patient's integrity, being present and give 

the patients emotional support. 

 

Keywords: breast cancer, participation, communication, patient experience, length of stay.   
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BAKGRUND 

Delaktighet  
Hälso- och sjukvården är enligt lag skyldig att skapa och upprätthålla ett gott samarbete 

mellan vårdpersonal och patient. Vårdpersonal ska även respektera patienten och främja 

dennes delaktighet i vården (SFS 2017:30; SFS 2010:659). Som sjuksköterska inom kirurgisk 

vård är det av största vikt att tillvarata och främja patienternas självbestämmanderätt, 

integritet och värdighet för att de ska känna sig delaktiga i sin vård. De har även en skyldighet 

att vara lyhörda gentemot sina patienter och behandla dem med medkänsla och respektfullhet 

(NFSK, 2017). Enligt ICN´s etiska kod från svenska sjuksköterskeföreningen (2017) har 

sjuksköterskor ett etiskt ansvar att värna om patienternas integritet och värdighet. 

 

För att patienter ska känna sig delaktiga i sin vård behöver de känna tillit, bli respekterade, få 

bra information och uppleva en bra relation med vårdpersonalen. Det innebär även att ha 

kontroll över sin vård, att ha tilltro till vården, få all kunskap om sin kropp och vad som 

händer med den. Detta underlättar för patienten att hantera sin sjukdom och sina symtom. 

Patienter behöver också få vara aktiva i planeringen av vården och att sjukvårdspersonalen 

lyssnar till vad patienten kan om sin egen hälsa och kropp (Eldh, 2006). För att delaktighet 

ska möjliggöras för patienterna behöver vårdpersonalen arbeta efter ett personcentrerat 

förhållningssätt (Ulin, Olsson, Wolf & Ekman, 2016). Personcentrerad vård innebär att den 

enskilda patientens behov får styra vården. Det betyder att vårdpersonalen behöver ta hänsyn 

till individens tidigare erfarenheter och önskemål. Detta uppnås genom att aktivt lyssna på 

patienten på ett respektfullt sätt och gemensamt planera för den fortsatta vården enligt tidigare 

forskning och beprövad erfarenhet (Vårdanalys, 2018). 

 

Patienters behov av delaktighet 

Sjukvården satsar på att minska ner vårdtiderna, en del i detta är att involvera patienter till att 

vara delaktiga i planering och beslut i sin vård (Socialstyrelsen, 2019). För att en god relation 

ska uppstå behöver en sjuksköterska förstå patientens förväntningar och deras mål. 

Sjuksköterskor anser att när de tar sig tid att lära känna patienten ökar patientens delaktighet, 

detta leder till ett uppmuntrande samband och beslutsförfattande tillsammans med 

sjuksköterskor och läkare. Att informera patienter anses leda till ökad patientsäkerhet och 

trygghet (Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 2018). Patienter har själva 
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beskrivit att de känt sig delaktiga i sin vård då vårdpersonalen tagit dem på allvar, bemött dem 

med ett positivt förhållningssätt och lyssnat på dem med ett genuint intresse (Luhr, Holmefur, 

Theander & Eldh, 2017). Patienter behöver vara delaktiga i sin vård för att känna sig trygga 

och behålla sin integritet (Eldh, Ekman & Ehnfors,2008). 

 

Patienter som genomgår kirurgi på grund av cancer upplever en rädsla att de inte ska få sina 

individuella behov tillgodosedda och att de inte ska få svar på sina funderingar. De känner sig 

även otrygga då de upplever att informationen de får av vårdpersonalen är bristfällig 

(Larnebratt et al., 2018). Rädsla och otrygghet är två faktorer som minskar delaktighet för 

patienterna, detta kan leda till längre återhämtning (Eldh et al., 2008). 

 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer för kvinnor, enligt Folkhälsomyndigheten 

(2019) räknas bröstcancer som en folksjukdom. År 2016 drabbades 7558 kvinnor av 

bröstcancer, vilket är 30 procent av alla kvinnor som drabbas av cancer.  För att upptäcka 

bröstcancer kallas alla kvinnor i åldern 40 - 74 år till mammografi där 60 procent av alla 

upptäckter av brösttumörer sker (Socialstyrelsen, 2018). Den vanligaste behandlingen mot 

bröstcancer är kirurgiska ingrepp där en del eller hela bröstet som drabbats av cancer opereras 

bort. Ingreppet för behandling går snabbt och patienten vårdas kort tid på sjukhuset (Torsler 

Andersson, 2018). I Stockholms län är vårdtiden vid bröstbevarande kirurgi 8–24 timmar och 

vid mastektomi 24 timmar (Cancercentrum, 2015). Nationellt sett varierar den planerade 

postoperativa vårdtiden för bröstbevarande kirurgi och mastektomi i snitt mellan 1–2 dygn 

(Torsler Andersson, 2018). Kvinnor med bröstcancer upplever diagnosen som skrämmande 

och allvarlig, de uttrycker ett stort behov av stöd och information från vårdpersonalen 

(Zoylner, Lomborg, Christiansen & Kirkegaard 2019). De uppskattar när personalen visar 

respekt och är godhjärtade. De uppskattar även att personalen tar sig tid att berätta vad som 

händer och att de lyssnar på deras oro. De uttrycker även att det är viktigt att de får känna sig 

delaktig i beslut gällande behandling och omvårdnad (Boman, Sandelin, Wengström och 

Silén, 2018; Joulaee, Joolaee, Kadivar & Hajibabaee, 2012; Doumit, El Saghir, Abu-Saad 

Huijer, Kelley & Nassar, 2010). Kvinnor som drabbats av bröstcancer uppskattar när vården 

är välplanerad vilket leder till att vårdprocessen sker snabbt och är förutsägbar (Zoylner et al., 

2019). 
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Standardiserat vårdförlopp 

Dagens vård går mot allt kortare vårdtider. Regeringen har i samarbete med Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) utformat standardiserade vårdförlopp för att minska 

väntetiderna, få nöjdare patienter och en mer jämlik cancervård (Socialstyrelsen, 2019). Syftet 

med detta är att patienterna ska uppleva en organiserad professionell vård som utgår från 

patientens perspektiv. De har därför beräknat effektivitetens betydelse av hur lång tid som 

behövs för att fullfölja en optimal behandling (Regionala cancercentrum, 2018). 

Socialstyrelsen har prioriterat olika perspektiv, en av dessa är patient- och 

medborgarperspektivet där fokus ligger på att satsa på en bidragande förbättring av 

tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för patienten. De har även blivit påverkade av 

internationella erfarenheter som Agenda 2030 där en ambition är att främja vården så att 

utveckling sker till en mer anpassad, personcentrerad och samlad hälso- och sjukvård 

(Socialstyrelsen, 2019). 
 

Teoretisk referensram 

Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete består av Fundamentals of Care (FoC), det är ett 

ramverk som grundar sig i att få patientens grundläggande omvårdnadsbehov i fokus. De 

beskriver att vården behöver vara personcentrerad, vilket innebär att fokus ligger på helheten 

och inte på sjukdom eller behandling (Kitson, Conroy, Kuluski, Locock, & Lyons, 2013). 
 

Kitson och medarbetare (2013) har beskrivit begreppet FoC med hjälp av tre dimensioner. 

Den första dimensionen och kärnan i ramverket är etablering av förtroende mellan 

sjuksköterska och patient vilket innebär att sjuksköterskan i mötet med patienten har ett bra 

bemötande och är fokuserad, påläst, förtroendeingivande, är förutseende och utvärderar 

framsteg tillsammans med patienten. Nästa dimension är samordning av vård. Denna delas 

upp i tre olika aspekter, relationell aspekt vilket innebär att sjuksköterskan visar empati, 

respekt, medkänsla och tillsammans med patienten sätter gemensamma mål för de 

grundläggande vårdbehoven. Sedan kommer de fysiska aspekterna som innebär att 

sjuksköterskan stödjer patienten med de basala omvårdnadsåtgärderna så patienten känner sig 

trygg. Den sista aspekten är psykosociala aspekter där sjuksköterskans bemöter patienten på 

ett ansvarfullt sätt så patienten känner sig lugn, involverad, informerad och respekterad. Den 

tredje dimensionen som beskriver FoC är organisationens påverkan på vården. Här är 

förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten beroende av hälso- och sjukvårdens 
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inverkan. Vilket innebär att resurser, bemanning och ledarskap kan påverka kvaliteten på 

relationen mellan patienten och sjuksköterskan. Alla dessa tre dimensioner har fokus på att ge 

patienten i samråd med sjuksköterskan möjlighet att självständigt bedöma, planera, 

genomföra och utvärdera vården. När patienter får en god omvårdnad leder det till att 

patienten känner sig trygg, säker och delaktig (Kitson et al., 2013). 

 

Problemformulering 

Kvinnor med bröstcancer är en patientgrupp som är i stort behov av kommunikation, 

delaktighet och information. Som sjuksköterska är det enligt lag en skyldighet att få patienten 

delaktig i sin vård. Att utföra ett kirurgiskt ingrepp för behandling av bröstcancer går snabbt 

och patienten vårdas kort tid på sjukhuset. Det saknas studier som undersökt kvinnor med 

bröstcancer och deras upplevelser av delaktighet i samband med korta vårdtider. Genom 

denna undersökning vill vi öka kunskaperna för vårdpersonal om hur dessa patienter upplever 

delaktigheten i samband med korta vårdtider. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av delaktighet vid kort vårdtid i samband med 

bröstcancerkirurgi. 

 

METOD 

Design 

Studien har en kvalitativ deskriptiv design där individuella intervjuer genomförts. Detta val av 

design genomförs då syftet är att ta reda på enskilda personers upplevelser av delaktighet och 

för att få en djupare förståelse (Henricson & Billhult, 2012).   
 

Urval 

När en kvalitativ studie genomförs behöver urvalet av personer som intervjuas ha upplevt 

fenomenet som ska studeras (Henricson & Billhult, 2012). Vid bekvämlighetsurval inkluderas 

deltagare som upplevt fenomenet i fokus, och som finns tillgängliga under 

datainsamlingsperioden (Parahoo, 1997). Därför har författarna har använt sig av denna metod 

i val av deltagare. Receptionist på avdelning tillfrågades och hjälpte till att identifiera 
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deltagare till studien. Inklusionskriterierna för detta arbete var kvinnliga patienter över 18 år 

inneliggande för operation av bröstcancer på en kirurgisk vårdavdelning. Exklusionskriterier 

var patienter som genomgick annan kirurgi som inte var cancerrelaterad bröstkirurgi, patienter 

med nedsatt kognitiv förmåga, patienter som inte var svensktalande, manliga patienter och 

patienter som haft längre vårdtid relaterat till komplikationer postoperativt. Alla patienter som 

uppnått inklusionskriterierna tillfrågades att deltaga i studien både muntligt och skriftligt. 

Detta genomfördes på två olika avdelningar på två skilda sjukhus. 16 patienter blev totalt 

tillfrågade. Två nekade på grund av personliga skäl, en tackade ja till en början och senare när 

intervjun skulle äga rum nekade hon av personliga skäl. En patient som preoperativt uppfyllde 

inklusionskriterierna tillfrågades inte. Hon uppvisade tillfälligt nedsatt kognitiv förmåga 

under vårdtiden som skulle kunna leda till svårigheter att utföra en intervju. Totalt 

medverkade 12 deltagare i studien där vårdtiden varierade mellan 24–48 timmar. Se tabell 1. 

  

Tabell 1. Bakgrundsvariabler 

 Sjukhus 1 Sjukhus 2 

Antal tillfrågade 7 kvinnor 9 kvinnor 

Antal intervjuade 6 kvinnor 6 kvinnor 

Mastektomi 5 6 

Bröstbevarande kirurgi 1 0 

Vårdtid 24h 2 6 

Vårdtid 48h 4 0 

 

Rutiner 

Datainsamlingen genomfördes på två olika regionsjukhus i Sverige. På respektive sjukhus 

genomgår patienterna ett besök på mottagning där de får information om operation via 

kontaktsjuksköterska och läkare. En vårdplan upprättas med respektive patient angående 

förloppet där förberedelser inför operation och vidare behandling efter operation ingår. 

Rutinerna för respektive avdelning skiljer sig. Sjukhus 1 har en inskrivningsavdelning dit 

patienterna kommer för inskrivning innan operation och går direkt därifrån till operation. 

Efter operation så kommer patienten till vårdavdelningen. Vid sjukhus 2 så sker 

inskrivningssamtalet på mottagningen under tidigare skede. På operationsdagen kommer vissa 

patienter till vårdavdelningen på morgonen innan operation medan vissa patienter går direkt 
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till operation. Efter operation kommer de till vårdavdelningen. Båda sjukhusen har liknande 

rutiner efter operation, där sjuksköterskan tar emot patienten vid ankomst till avdelningen. 

Utskrivning av patienten sker en till två dagar efter operation beroende på vilket kirurgiskt 

ingrepp patienten genomgått.  
 

Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in med hjälp av individuella semistrukturerade intervjuer med intervjuguide 

som stöd (Bilaga.1). Intervjuguiden utformades med stöd av två av dimensionerna i FoC det 

vill säga etablering av förtroende mellan sjuksköterska och patient och samordning av vård 

(Kitson och medarbetare, 2013). 

 

När en semistrukturerad intervju genomförs innebär det att frågorna inte har någon bestämd 

ordning. Beroende på hur intervjun fortskrider så kan frågor ställas där de passar in i intervjun 

så att samtalet flyter på och interaktionen inte bryts. Stödord användes också i intervjuguiden. 

Dessa fanns som stöd för att få möjlighet till djupare svar på frågorna och för att hjälpa den 

intervjuade att komma vidare i sin berättelse (Danielsson, 2012). Intervjuer som är 

semistrukturerade kan med fördel användas när syftet är att ta reda på deltagarnas upplevelser 

av en händelse (Barriball & While, 1994). Denna metod har valts då syftet var att ta reda på 

patienternas upplevelser av hur delaktiga de kände sig vid kort vårdtid. 

  

Tillvägagångssätt 

Studien har genomförts på två olika kirurgiska avdelningar på två sjukhus i Sverige, där 

kvinnor med bröstcancer har genomgått ett kirurgiskt ingrepp. Vid dessa sjukhus är 

författarna verksamma som sjuksköterskor, de studerar parallellt till specialistsjuksköterskor i 

kirurgisk vård vid Uppsala Universitet. Skriftligt medgivande har införskaffats från respektive 

arbetsplats och verksamhetschef som har tagit del av godkänd projektplan.  
 

Datainsamlingen genomfördes under tre veckors tid i april 2019. Alla patienter som uppnådde 

inklusionskriterierna fick ett brev av receptionist med information om studien (Bilaga 2) och 

en förfrågan om de vill deltaga (Bilaga 3). Brevet fick de efter operation när de hade kommit 

till ro på avdelningen. För att patienterna skulle kunna svara på frågorna vid intervjun så 

skedde intervjuerna efter utskrivningssamtalet, innan hemgång.  
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Innan intervjuerna genomfördes har en testintervju utförts på respektive avdelning. Då 

materialet från testintervjuerna bedömdes innehålla bra detaljerad information av god kvalitet 

som svarade på syftet räknades dessa med i studien. Anledningen till att testintervjuer 

utfördes var för att se till att den tekniska utrustningen fungerade som den skulle och det är att 

föredra att den som intervjuar får träna en gång för att känna sig bekväm i sin roll, samt att se 

om tidsplanen är hållbar. Enligt Danielsson (2012) är det även att föredra att alla intervjuer i 

en studie sker i samma rum så den tekniska utrustningen fångar upp ljudet lika bra och att det 

blir samma miljö för alla intervjuade (Danielsson, 2012). På respektive arbetsplats fanns det 

tillgång till ett enskilt rum där alla intervjuerna inklusive testintervjun genomfördes. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och sammanfattades sedan för den 

intervjuade för att bekräfta att det som sagts hade uppfattats rätt. Denna process är av 

betydelse då det kan framkomma något som den intervjuade vill tillägga (Danielsson, 2012). 

Det är även viktigt att de intervjuade kan bekräfta att det som sagts har uppfattats rätt, detta 

ökar trovärdighet i studien (Wallengren & Henricson,2012). Intervjuerna tog mellan 15–40 

minuter per deltagare.  

  

Bearbetning och analys 

Intervjuerna har analyserats med en innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) 

beskrivning. En induktiv innehållsanalys används då det finns begränsat med forskning sedan 

tidigare inom det aktuella området. När texten analyseras så har det uppenbara och synliga 

beskrivits utan tydligare djupare tolkning vilket innebär att innehållet är manifest. I denna 

innehållsanalys beskrivs tre faser, den förberedande fasen, organiseringsfasen och 

presentationsfasen. Dessa tre faser har studieledarna använt sig av när de analyserat resultatet. 

Huvudmålet med denna analys handlar om att kondensera den större mängden data till mindre 

kategorier (Elo & Kyngäs, 2008). Förberedelsefasen börjar med att en analysenhet identifieras 

(Elo & Kyngäs, 2008). Vilket i detta fall var hela intervjuerna. Varje intervjutext översattes 

ordagrant från tal till skrift. Därefter har texten lästs flera gånger av båda författarna för att 

fördjupa sig i det insamlade materialet. Varje intervju tilldelades en siffra som följde med när 

stycken togs ut i syfte att kunna återgå till hela intervjun om oklarheter uppstod (Elo & 

Kyngäs,2008). 

 

I organisationsfasen organiserades data enligt Elo och Kyngäs (2008) vilket startade med en 

öppen kodning. Det innebär att författarna markerade meningar i texten som svarar på syftet 
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vilket resulterade i innehållskaraktäristiska meningar. Dessa skrevs sedan ner i ett gemensamt 

dokument. Texterna lästes flera gånger för att säkerställa att alla upplevelser 

uppmärksammades. Meningarna kategoriserades och hamnade i grupper som beskriver ett 

gemensamt innehåll. Dessa grupper i sin tur grupperades och sammanfogades till generella 

kategorier.  Syftet var att relaterade ämnen hamnade i samma grupp för att öka förståelsen. 

Detta leder till att texten kondenseras vilket innebär att kontexten hålls kvar men texten kortas 

ner. Den slutliga fasen är presentationsfasen som innebär att resultatet formas och där två 

kategorier bildades. Kategorierna reflekterar helheten av den insamlade data (Elo & Kyngäs, 

2008). I tabell 2 presenteras ett exempel på hur analysstegen genomfördes. 

 

Tabell 2. Exempel på analysen 

Öppen kodning - 

innehållskaraktäristiska meningar 

Gruppering Kategorisering – 

generella kategorier 

Abstraktion – 

kategorier 

Det var en sköterska som satte sig 

ner och pratade med mig, jag 

mådde väldigt dåligt just då och 

oroade mig. Hon lyssnade och sa 

egentligen inte så mycket men det 

kändes väldigt bra 

Patienten 

mådde dåligt, 

personalen 

lyssnade 

Lyhördhet leder till 

ett bra bemötande 

 

 

Upplevelser 

av att känna 

sig delaktig 

vid kort 

vårdtid 
 De sa att ring på klockan om du 

behöver hjälp med något men jag 

behövde aldrig ringa för de kom ju 

då och då 

Personalen 

brydde sig, ser 

patienten. 

När patienten får 

förtroende upplever 

de trygghet 

 

Forskningsetiska övervägande 

Skriftligt tillstånd har erhållits innan studien genomfördes av respektive verksamhetschef i 

enlighet med forskningsetik. Det är viktigt att deltagarna har självbestämmanderätt och själva 

får besluta om medverkan i studien (Kjellström, (2017). Deltagarna fick muntligt och skriftlig 

information av studieledarna gällande studien en tid före intervjun så de skulle få god tid till 

att fatta ett beslut. De blev informerade om att det var frivilligt att medverka och kunde utan 
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anledning välja att avsluta sin medverkan när de önskade, utan att vården hade påverkats, 

detta i enlighet med svensk lagstiftning (SFS 2003:460). Då deltagarna var patienter som 

genomgått bröstcancerkirurgi befann de sig i en utsatt situation där svårhanterade känslor 

kunde ha uppstått, detta var något studieledarna tog hänsyn till och kunde erbjuda kontakt 

med kurator, ingen av deltagarna uttryckte ett behov av detta. Enligt Kjellström (2017) ska de 

medverkande deltagarnas i en intervjustudie personuppgifter hanteras med sekretess för att 

bevara deltagarnas integritet. Inga personuppgifter har dokumenterats. Insamlat 

intervjumaterial hanteras med sekretess och avidentifieras genom att varje intervju har 

tilldelats ett nummer för att säkerställa anonymitet av studiens deltagare. Materialet har 

förvarats inlåst hos respektive författare för att säkerställa att obehöriga inte haft tillgång till 

materialet. När arbetet är färdigt och godkänt kommer all insamlad material att förstöras för 

att säkerställa att materialet enbart används till detta examensarbete. 
  

Då detta är ett examensarbete anses det inte vara generell forskning, därför behöver inte en 

etisk kommitté godkänna arbetet (SFS 2003:460). En examinator på Uppsala universitet har 

godkänt projektplanen vilket innebär att arbetet är etiskt försvarbart. 
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RESULTAT 

Resultatet grundar sig på material från 12 intervjuer av kvinnliga patienter som har varit 

inneliggande på en kirurgisk vårdavdelning för operation av bröstcancer. Dataanalysen 

resulterade i två huvudkategorier, upplevelser av att känna sig delaktig vid kort vårdtid och 

upplevelser av utebliven delaktighet vid kort vårdtid. Under dessa framkom fem 

underkategorier som beskrivs i tabell 3.  Underkategorierna beskrivs i texten under respektive 

huvudkategori. Citat används från de 12 deltagarna för att stärka resultatet i texten. 

 

Tabell 3. Resultatkategorier 

Kategori Underkategori 

 

Upplevelser av att känna sig delaktig vid 

kort vårdtid 

Lyhördhet leder till ett bra bemötande 

När patienten känner förtroende för 

vårdpersonalen upplever de trygghet 

 

Upplevelser av utebliven delaktighet vid 

kort vårdtid 

Tidsbristens påverkan på bemötande 

Att få tillgång till information för att kunna 

planera. 

Känslan av att inte få individanpassad vård 

 

 

Upplevelser av att känna sig delaktig vid kort vårdtid 

Kategorin innehåller två underkategorier, lyhördhet leder till ett bra bemötande och när 

patienten känner förtroende för vårdpersonalen upplever de trygghet. Deltagarna ansåg att ett 

bra bemötande och närvarande vårdpersonal var viktigt för att de skulle känna sig delaktiga i 

vården särskilt med tanke på den korta tiden de befann sig på avdelningen. 

 

Lyhördhet leder till ett bra bemötande 

Det första mötet med vårdpersonalen när de kom till avdelningen efter sin operation beskrev 

deltagarna som en positiv upplevelse. De uttryckte att de varit trötta och medtagna och därför 

inte minns all information de erhållit. De beskrev likväl att de kände sig trygga efter det första 

mötet. Deltagarna berättade att det var påtagligt att de vårdades under kort tid efter det 

kirurgiska ingreppet, de uttryckte att det var viktigt att de blev bemötta med respekt och att 
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vårdpersonalen ägnade den korta tid som fanns åt att lyssna på deltagarna och erbjuda dem sin 

hjälp. De beskrev att det var en viktig faktor för att de skulle känna sig delaktiga. De berättade 

om tillfällen när de upplevt att personalen hade tagit sig tid att ta reda på vad deltagarna hade 

för individuella önskemål och sedan tillgodosett dessa.  

  

“Det var en sköterska som satte sig ner och pratade med mig, jag mådde 

väldigt dåligt just då och oroade mig för döden och mina barn, hon 

lyssnade på min oro och sa egentligen inte så mycket men det kändes 

väldigt bra.” (Intervju 9) 

  

“Vid ett annat tillfälle var det en undersköterska som frågade om hon skulle 

tvätta mitt hår och det kändes jättebra, att hon brydde sig och pysslade om 

mig lite.” (Intervju 12) 

  

De upplevde att den korta vårdtiden var påtaglig, trots detta kände de att de hann bli väl 

bemötta och respekterade vid de tillfällen vårdpersonalen var lyhörda till deras individuella 

behov och tog sig tid att ta tillgodose dessa.  

 

När patienten känner förtroende för vårdpersonalen upplever de trygghet 

På frågan om deltagarna upplevde att de fått förtroende för vårdpersonalen var de delvis 

positiva och berättade att personalen var snälla och flexibla. De uttryckte att de hunnit känna 

förtroende för en eller flera av vårdpersonalen trots att de befunnit sig på avdelningen under 

kort tid. Det framkom att det var viktigt att få information och en bra planering då detta 

skapade en känsla av förtroende för personalen, vid dessa tillfällen kände deltagarna sig 

trygga och delaktiga. Andra faktorer som skapade trygghet hos deltagarna var när personalen 

var närvarande, kontinuerligt tittade till dem och när de fick den hjälp de bad om. De märkte 

att personalen brydde sig om dem vilket skapade en känsla av delaktighet. 
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“De sa att ring på klockan om du behöver hjälp med något men jag 

behövde aldrig ringa för de kom ju då och då.” (intervju 3) 

  

Deltagarna kände att vårdpersonalen var tillgänglig och detta fick dem att känna trygghet och 

förtroende för personalen vilket resulterade i en känsla av delaktighet. 

 

Upplevelser av utebliven delaktighet vid kort vårdtid 

Kategorin innehåller tre underkategorier, tidsbristens påverkan på bemötande, behov av 

information och delaktighet vid planering och känslan av att inte få individanpassad vård. 

Deltagarna uttryckte att det hade varit svårt att få ett förtroende för vårdpersonalen då de 

vårdades under så pass kort tid. De upplevde att personalen utförde arbetet på rutin, vilket 

resulterade i att personliga samtal uteblev. Deltagarna hade önskat mer information och 

känslomässigt stöd under vårdtiden. Det framkom även upplevelser av att inte bli involverade 

i planeringen kring vården.  

 

Tidsbristens påverkan på bemötande 

Innan de kirurgiska ingreppen hade deltagarna erhållit information om att den postoperativa 

vårdtiden enligt rutin var kort. De var nöjda över vårdprocessen som skett från att de fått sin 

diagnos fram till operationsdagen. Trots att de var tillfreds med händelseförloppet och 

informationen de mottagit innan operationen var vårdtiden efter operationen över väldigt fort 

och detta resulterade i att det varit svårt att få ett förtroende för vårdpersonalen.  

  

De beskrev däremot att den korta vårdtiden var att föredra då de inte ville stanna på sjukhus 

längre än nödvändigt, de hade däremot önskat att vårdpersonalen i större utsträckning tagit sig 

tid för ett enskilt samtal. De som hade fått ett enskilt samtal med en sjuksköterska berättade 

att de inte fått svar på flertalet av deras frågor, sjuksköterskan tog sig inte heller tid att ta reda 

på svaren. Deltagarna beskrev en känsla av att vården gick på löpande band och att 

vårdpersonalen arbetade under tidspress. Vilket upplevdes kunde vara en av orsakerna till att 

de inte kände sig delaktiga i vården.  
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Att få tillgång till information för att kunna planera 

Samtliga deltagare hade önskat mer information om vad som skulle hända och varför under 

vårdtiden, och de hade velat att personalen tagit sig tid att fråga om deras önskemål vid olika 

vårdåtgärder. Omvårdnaden efter operation genomfördes på rutin och deltagarna blev inte 

delaktiga i planeringen vilket resulterade i att deltagarna inte kände sig delaktiga i vården. Vid 

dessa tillfällen kände deltagarna att den korta vårdtiden gjorde sig påmind. 

  

“Mer information om varför man ska göra vissa saker skulle vara 

uppskattat, inte bara att man ska göra såhär utan även varför. Sedan kan 

man få en ungefärlig plan när saker ska hända.” (Intervju 1) 

 

“Vårdtiden var så kort så jag har inte hunnit känna något förtroende. Jag 

fick inte direkt vara med och bestämma någonting om min vård på 

avdelningen och de frågade inte heller hur jag ville ha det.” (Intervju 7) 

 

De saknade tydlig information och möjlighet att delta i planeringen av vården. Det framkom 

att den korta vårdtiden hindrade deltagarna från att känna ett förtroende för vården och 

vårdpersonalen, detta hade en negativ inverkan på deltagarnas delaktighet. 

 

Känslan av att inte få individanpassad vård  

Deltagarna ansåg att vårdpersonalen bör uppmärksamma alla patienters individuella behov 

oavsett sjukdom eller ålder. Önskvärt vore att de kan sätta sig ner och fråga hur patienterna 

mår och lyssna om de behöver prata. Det framkom även att de önskat att de blivit tillfrågade 

om de hade ont och om behov av smärtlindring fanns. 

  

“Jag vill ge rådet att personalen ska vara lyhörda för vad den enskilda 

patienten behöver, det kunde jag sakna. Jag kunde ju ta hand om mig själv 

väldigt bra men jag kände mig faktiskt som luft för vissa i personalen” 

(Intervju 10) 
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Det framkom att deltagarna emellanåt kände sig osynliga för personalen. De hade önskat en 

mer individanpassad vård som kunnat leda till ökad delaktighet. Vidare uttryckte deltagarna 

att de var i stort behov av känslomässigt stöd och att vårdtiden var över väldigt fort, de 

upplevde sig utlämnade när det inte fanns någon möjlighet att prata ostört med 

vårdpersonalen. De upplevde att de fick hjälp med den basala omvårdnaden och att de 

fick mat och dryck. De kände däremot att personalen inte hade en aning om hur de mådde 

vilket de kanske fått reda på om de hade frågat. Deltagarna berättade att de kände sig 

övergivna vid flera tillfällen. Dessa faktorer fick deltagarna att känna sig otrygga. 

 

“Jag fick frågan sådär i förbifarten och när man får en sådan fråga är det 

svårt att svara något annat än att jo jag mår bra. är det däremot någon som 

stannar upp och frågar och tittar en i ögonen och frågar -hur mår DU? då 

skulle man kanske säga att man mådde skitdåligt…” (Intervju 2) 

 

“de frågade aldrig hur jag mådde psykiskt. Hela den här processen har 

varit lång och jättejobbig, jag har barn och man har ju undrat om jag ens 

kommer att överleva. Väntan på provsvar och operation har varit en pina.” 

(Intervju 8) 

  

Det framkom upplevelser av att att personalen inte hade koll på vad de gick igenom, och de 

tog sig inte heller tiden att stanna upp och fråga hur de mådde. De hade önskat att 

vårdpersonalen hade tagit sig tid att lyssna och visa dem medmänsklighet.  

 

En annan upplevelse som fick deltagarna att känna otrygghet under vårdtiden var när de 

skulle pröva ut tillfällig bröstprotes. De hade önskat att de blivit tillfrågade om elever fick 

medverka då detta innebar att fler personer befann sig i rummet, vissa deltagare upplevde sig 

utlämnade vid dessa tillfällen. Detta resulterade i att de inte kände sig delaktiga i beslut. De 

uttryckte även att vårdpersonalen behöver vara de som skyddar och tänker på patienternas 

integritet för att de ska känna sig trygga. 
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“En annan sak att tänka på var dörren, när det sker att man är på rummet 

och dörren är öppen och personalen vill kolla något och man tar av sig 

tröjan… då är det viktigt att personalen är de som tänker åt en att dörren 

ska vara stängd för det tänker man inte själv på just då…” (Intervju 7) 

  

De beskrev att de önskat att personalen hade värnat om deras integritet när de befann sig i en 

sårbar situation. Då vårdtiden var så pass kort beskrev de att tankar om att bli utlämnad kunde 

uppstå vid ett senare tillfälle, de hann inte reflektera över dessa situationer när de inträffade. 

 

DISKUSSION 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av delaktighet vid kort vårdtid i samband med 

bröstcancerkirurgi. Resultatet visar att det är viktigt med ett bra bemötande för att underlätta 

delaktigheten. Många upplevde brister i bemötandet och saknade känslomässigt stöd. 

Personalen var mestadels närvarande vilket upplevdes som en trygghet, däremot uttryckte 

deltagarna att vårdtiden var kort och gick på rutin, dessa faktorer påverkade möjligheterna för 

deltagarna att känna sig delaktiga. 

  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras med hjälp av de två huvudkategorierna som framkom under 

analysen av intervjutexterna. 

 

Upplevelser av att känna sig delaktig vid kort vårdtid 

Deltagarna upplevde ett bra bemötande vid ankomst till avdelningen, de kände sig delaktiga 

vid de tillfällen när personalen var lyhörda och tillmötesgående. De beskrev hur ett gott 

bemötande generellt fick dem att känna sig respekterade och delaktiga i vården. Det framgår 

även i andra studier att kvinnor med bröstcancer uppskattar lyhörd och hjälpsam personal 

(Boman et al., 2018; Joulaee et al., 2012; Luhr et al., 2017). Resultatet visar att patienter 

behöver stöd, information och få individuella behov tillgodosedda av vårdpersonalen för att 

de ska känna sig delaktiga vid kort vårdtid. Dessa faktorer har även framkommit i tidigare 

studier (Zoylner et al., 2019; Boman et al., 2018). Det framkommer att den korta vårdtiden 

var påtaglig, de kände sig trots detta trygga och delaktiga i sin vård vid de tillfällen 
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vårdpersonalen fanns nära till hands och gav individanpassad omvårdnad. Enligt Kitson med 

medarbetare (2013) har sjuksköterskan ett ansvar att involvera, informera och respektera 

patienten. I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK, 

2014) tydliggörs även där vikten av individanpassad information och stöd i syfte att göra 

patienten mer delaktig i vården. Det ligger ett stort ansvar på vårdpersonal att involvera 

patienter i vården. Lagstiftning och tidigare beskriven forskning kan skapa tydligare riktlinjer 

som är användbara i omvårdnaden av kvinnor med bröstcancer som genomgår kirurgiska 

ingrepp, detta i syfte att öka delaktigheten vid kort vårdtid. 

 

Upplevelser av utebliven delaktighet vid kort vårdtid 

Vården upplevdes gå på löpande band och deltagarna hade önskat mer uppmärksamhet och tid 

av vårdpersonalen. De kände sig förbisedda och upplevde att vårdpersonalen arbetade under 

tidspress och därför inte hade möjlighet att uppmärksamma alla deras behov. Det 

framkommer även i studien av Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede och Sermeus (2013) 

att sjuksköterskor bortprioriterar vissa arbetsmoment när arbetsbelastningen blir för hög. En 

möjlig förklaring till detta är att arbetet på vårdavdelningar med planerad och akut kirurgisk 

verksamhet kan vara oförutsägbar, vilket kan leda till att patienter med ett lägre 

omvårdnadsbehov nedprioriteras. Vårdtiden vid bröstcancerkirurgi är kort och enligt klinisk 

erfarenhet är behovet av omvårdnad generellt litet bland denna patientgrupp. Enligt Kitson 

och medarbetare (2013) påverkar hälso- och sjukvårdens organisation relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. Faktorer som spelar en viktig roll är avdelningens ledning, 

bemanning och arbetsbelastning. Således är det viktigt att rätt förutsättningar ges i form av 

rätt bemannade vårdavdelningar så arbetsbördan inte är för tung. Detta i syfte att tillgodose 

alla patienters behov, även vid korta vårdtider. 

 

Det beskrevs att informationen deltagarna tog del av under den postoperativa vården på 

avdelning var bristfällig, och de hade önskat att få vara delaktiga i planeringen kring sin egen 

vård. Enligt Eldh (2006) är det av största vikt att vårdpersonalen lyssnar till patienten, 

informerar och tar hänsyn till patientens unika behov på ett respektfullt sätt för att de ska 

känna sig delaktiga. Kitson och medarbetare (2013) anser att vården behöver vara 

personcentrerad för att patientens grundläggande omvårdnadsbehov ska tillgodoses. En av 

dimensionerna beskriver vårdpersonalens samordning av vården som syftar till att involvera 

patienten att vara delaktig och trygg. I resultatet framkommer det att deltagarna önskat att 
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vårdpersonalen hade tagit sig tiden att planera vårdtiden tillsammans med deltagarna, den 

korta vårdtiden upplevdes vara en orsak till denna brist. Oxelmark med medarbetare (2018) 

beskriver att dagens vård satsar på ökade kunskaper hos vårdpersonalen om hur de på bästa 

sätt ska arbeta för att involvera patienten i planeringen. Det har även framkommit i studien av 

Ulin och medarbetare (2016) att vården behöver bli mer personcentrerad. Enligt klinisk 

erfarenhet finns det brister inom den personcentrerade vården. Ett större fokus behöver ligga 

på att informera och involvera patienter som vårdas under kort tid för att de ska känna sig 

delaktiga. 

 

Vidare beskrevs att deltagarna inte fick det känslomässiga stöd de behövde. De uttryckte att 

de hade ett stort behov av att få stöd från vårdpersonalen. Detta resultat stämmer överens med 

tidigare studier (Zoylner et al., 2019; Rees, 2017). Det framkom även i resultatet att enskilda 

samtal med en sjuksköterska var något de hade ett behov av, detta uteblev vid flera tillfällen. 

Även i studien av Boman och medarbetare (2018) har patienter med bröstcancer uttryckt ett 

behov av att prata enskilt med vårdpersonalen. Kitson och medarbetare (2013) anser att 

vården behöver vara personcentrerad för att patientens grundläggande omvårdnadsbehov ska 

tillgodoses. Vidare beskriver Kitson och medarbetare (2013) att den relationella aspekten av 

FoC innebär att sjuksköterskor behöver visa patienter empati och medkänsla för att främja 

deras delaktighet. Enligt Oxelmark och medarbetare (2018) har vården gått mot ett mer 

patientinkluderande synsätt. Trots tidigare forskning som visar att vårdpersonal behöver 

arbeta personcentrerat finns det enligt klinisk erfarenhet brister vid bemötandet på kirurgisk 

vårdavdelning vid hög arbetsbelastning. Då finns risken att enskilda samtal med patienten 

bortprioriteras. Det är viktigt att skapa en medvetenhet om dessa brister för att möjliggöra 

förbättringar.  

 

Vidare framkom det att de känt sig otrygga vid minst ett tillfälle under vårdtiden, deltagarna 

beskrev att de kände att vårdpersonalen inte tog hänsyn till deras integritet när de befann sig i 

utsatta situationer. Enligt ICN´s etiska kod för sjuksköterskor så är det sjuksköterskans etiska 

skyldighet att skydda patientens integritet och värdighet (Svenska sjuksköterskeföreningen, 

2017). Enligt tolkning av resultatet finns det brister i den etiska medvetenheten hos 

vårdpersonal, den kliniska erfarenheten är att många åtgärden ska hinnas med under den korta 

vårdtiden vilket kan leda till att det brister i rutiner. Det är därför av största vikt att 

kontinuerligt se över vårdavdelningarnas riktlinjer, samt öka kunskapen i den etiska 

medvetenheten för att således värna om patienternas integritet.  
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Flera deltagare uttryckte att de vid vissa tillfällen känt sig dåligt bemötta och att de saknat 

fullt förtroende för vårdpersonalen vilket bidrog till att de inte kände sig delaktiga i sin vård. 

Det framkom även att deltagarna upplevde vårdtiden som kort och detta försvårade 

möjligheten för dem att känna delaktighet. Ramverket FoC av Kitson och medarbetare (2013) 

består i stora drag av tre dimensionerna, etablering av förtroende mellan vårdpersonal och 

patient, samordning av vård och organisationens påverkan på vården. Dessa behöver 

uppfyllas för att patienterna ska få en grundläggande vård som är personcentrerad. Vår 

tolkning av resultatet är att deltagarna inte har fått sina behov tillgodosedda. Ramverket 

Fundamentals of Care kan med fördel användas av specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 

för att påverka organisationen och vårdpersonalens roll i vidareutveckling av rutiner och 

medvetenhet, detta för att möjliggöra delaktighet för patienter drabbade av bröstcancer som 

vårdas kort tid på sjukhus. 

  

Metoddiskussion 

Vi har använt oss av en kvalitativ intervjustudie som metod då syftet var att ta reda på varje 

deltagares upplevelser av delaktighet vid kort vårdtid. När en kvalitativ studie genomförs så är 

det viktigt att uppnå trovärdighet. Det görs genom att läsarna förstår vad som framkommer 

vid datainsamlingen och att det har beskrivits på ett sätt som upplevs trovärdigt och rimligt 

(Wallengren & Henricson, 2012). Metodens alla delar från urval till analys är tydligt 

beskrivna i metoden vilket stärker giltigheten i studien vilket i sin tur stärker trovärdigheten 

(Lundman & Hällgren-Granheim, 2017). Det är även tydligt beskrivet vilken teknisk 

utrustnings som använts och vem som har gjort vad i datainsamlingen. När detta är tydligt 

beskrivet i en studie styrks pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012). Författarna har 

ingen tidigare erfarenhet inom intervjuteknik, detta kan uppfattas som en svaghet. Däremot 

genomfördes två testintervjuer i syfte att utveckla en trygghet med intervjuprocessen. Dessa 

två intervjuer inkluderades i studien då de upplevdes vara av god kvalité. Intervjuerna 

utfördes separat vilket kan ses som en styrka då deltagarna kunnat känna sig mindre trygga 

om två personer hade utfört intervjuerna, det kan även ses som en svaghet då olika följdfrågor 

kunde framkommit, vilket kunde resultera i mer eller mindre variationsrika berättelser. 

  

När urvalet genomfördes fick alla som tillhörde patientgruppen och som var inneliggande på 

respektive vårdavdelning förfrågan om de ville delta. Under denna tidsperiod på tre veckor 

var 16 patienter inneliggande av dessa deltog 12 i studien, vilket är beskrivet i metoden. Detta 
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tillvägagångssätt leder till att bekräftelsebarheten styrks enligt Wallengren och Henricson 

(2012). Alla dessa deltagare hade erfarenheter om det som ska studeras och var villiga att 

berätta om deras vistelse på vårdavdelningen. Vi anser att resultatet inte hade ändrats markant 

med dessa 4 uteblivna intervjuerna då liknande upplevelser framkom i de 12 intervjuerna som 

utfördes. Berättelserna var olika men ändå framkom liknande brister och fördelar. Därför 

anses antalet deltagare lever upp till ett giltigt resultat. 

  

Författarna har under specialistsjuksköterskeutbildningen och verksamma år i klinik 

införskaffat kunskap och förförståelse för patienter med bröstcancer. Detta kunde påverka 

studiens tillförlitlighet då förförståelsen kan vara en påverkande faktor under analysen av 

studien. Det innebar även att författarna var väl insatta i rutiner och den kliniska 

verksamheten, detta kunde ha styrt intervjuerna och på så vis påverkat resultatet, vilket kan 

ses som en svaghet. Enligt Wallengren & Henricson (2012) ökar pålitligheten i en studie om 

författarnas förförståelse framgår. Trovärdigheten stärks då vi kände till miljön och hade goda 

kunskaper om patientgruppen. En svaghet vid intervjustudien kunde vara att deltagarna visste 

att författarna arbetade på arbetsplatsen. De var inte aktiva i arbetet vid intervjutillfällena på 

grund av studier vilket deltagarna blev informerade om, vilket kunde ses som en styrka då 

deltagarna eventuellt vågade öppna sig mera. När ett resultat formas är det viktigt att det 

framgår tydligt vems upplevelser som framgår i resultatet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2017). Det framkommer att det var deltagarnas upplevelser som beskrevs i resultatet. 

Resultatet var även styrkt med citat vilket stärker trovärdigheten enligt Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2012). När resultatet bearbetades framkom huvudkategorier och 

underkategorier som beskriver vad som framkommer i resultatet och som svarade på syftet. 

Detta förfarande stärker giltigheten enligt Lundman och Graneheim (2012). 

  

Vid analysen av studien så delades intervjuerna så att varje författare hade 6 intervjuer var. 

Intervjutexterna lästes flera gånger, i första hand läste respektive sina intervjutexter och 

markerade meningsenheter. Sedan byttes intervjutexter så båda tog del av allt material för att 

få ett grepp om innehållet. Sedan diskuterades materialet tillsammans och analyserade 

texterna tills de nådde en enighet. Detta förfarande är en styrka enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2012). Då analysen är väl utformad skulle denna studie kunna genomföras på en 

annan patientgrupp. För att den ska vara överförbar behöver trovärdigheten, pålitligheten och 

bekräftelsebarheten vara verifierad (Wallengren & Henricson, 2012). 
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Då intervjuerna skedde innan hemgång ökade potentialen att deltagarna hade en klar 

minnesbild av deras upplevelser av vården. Om intervjuerna skett vid ett senare tillfälle hade 

möjligheten att deltagarna haft tid att bearbeta vårdtiden och då utvecklat en annan 

upplevelse, vilket eventuellt kunnat leda till ett annorlunda resultat. Förslag till vidare 

utveckling är att se över de hinder som idag finns för att vårdpersonal ska ha kunskaper och 

möjligheter på arbetsplatsen om hur de tillgodoser patienternas individuella behov av 

delaktighet vid kort vårdtid. Då kvinnor i olika åldrar intervjuades uppmärksammades det att 

yngre kvinnor generellt upplevde sig mindre delaktiga i vården. En möjlig forskningsfråga 

skulle därför kunna vara upplevelsen av delaktighet i variation med ålder. 

  

Slutsats  

Patienter har ett behov av att känna sig delaktiga i sin vård och bemötandet upplevs viktigt. 

Dock upplevdes det brister i att kunna bli delaktig under en kort vårdtid. Det framkom att 

vårdpersonal emellanåt prioriterade bort omvårdnadsåtgärder vilket ledde till minskad 

upplevelse av förtroende för vårdpersonalen. Behovet av stöd var önskvärt dock var enskilda 

samtal och känslomässigt stöd bristfälligt. För att göra kvinnor med bröstcancer delaktiga i 

den korta postoperativa vården behöver vårdpersonalen bemöta patienterna på ett respektfullt 

och individanpassat sätt, planera vården tillsammans med patienten, tänka på patientens 

integritet, vara närvarande och ge patienterna känslomässigt stöd. 
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                                                                                                       Bilaga.1                                                                                         

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

               

                                                 Intervjuguide 
Hej jag heter…. Och studerar till specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård. Vi 

genomför ett examensarbete som handlar om patienters upplevelser om delaktighet vid kort 

vårdtid efter ett kirurgiskt ingrepp hos patienter med bröstcancer. Du kan när du vill avbryta 

intervjun och välja att inte deltaga. Intervjun kommer ta 20–40 minuter. Känns det okej för 

dig att starta intervjun? 

 

Intervjufrågor: 

➢ Vilken operation har du genomgått? 

➢ Hur länge har du vårdats på avdelningen efter det operationen? 

➢ Kan du berätta om mötet med vårdpersonalen när du kom till avdelningen efter din 

operation? 

➢ Känner du förtroende för vårdpersonalen här på avdelningen. Varför? 

➢ Kan du berätta om ett tillfälle när vårdpersonalen satte sig ner och pratade med dig? 

➢ Kan du berätta om ett tillfälle när du upplevde dig delaktig? 

➢ Vilka råd skulle du vilja ge vårdpersonalen för att de på bästa sätt ska kunna hjälpa 

patienter som genomgått bröstcancerkirurgi att känna sig delaktiga? 

 

Uppföljande frågor kommer vid behov att ställas under intervjun. 

• Hur upplevde du det... 

• Vad tänkte du då... 

• Hur kändes det… 

• Kan du utveckla… 

• Vad hände sedan…       

• Vad kunde ha gjorts istället…              

 

Tack för att du ville medverka och att vi fick ställa dessa frågor till dig. 
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                                                                                                                                Bilaga. 2 

                                                                                                                          

 Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 

Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie om delaktighet vid kort vårdtid 

  

Bakgrund och syfte 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av delaktighet vid kort vårdtid i samband med 

bröstcancerkirurgi. Sjuksköterskans roll vid vård av patienten är att upprätthålla ett gott samarbete med patienten 

samt att visa respekt så patientens delaktighet främjas i vården. Delaktighet innebär att patienten får kontroll över 

sin vård genom att få all information och att få vara aktiv i planeringen av sin egen vård.   

  

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas härmed om att medverka i en intervjustudie som genomförs inom ramen för ett examensarbete av 

två studenter inom specialistsjuksköterskeprogrammet inom kirurgisk vård. Ett deltagande innebär att du 

kommer medverka i en enskild intervju. Den kommer att ske efter utskrivningssamtalet innan du går hem. Tiden 

för intervjun beräknas till cirka 20–40 minuter. Intervjun kommer att ske enskilt i ett samtalsrum på avdelningen. 

Intervjun kommer att spelas in. De uppgifter du lämnar kommer att behandlas så att ingen obehörig kommer få ta 

del av dina svar. Allt material kommer att avidentifieras och inga uppgifter kommer att kunna härledas till 

enskild person i examensarbetet. Efter att examensarbetet blivit godkänt kommer allt material att raderas. Ditt 

deltagande är frivillig och du kan utan förklaring avbryta din medverkan när som helst utan att det påverkar din 

vård. 

 

Hur kan Du som deltagare få information om studiens resultat 

Resultatet kommer att presenteras som ett examensarbete och publiceras i DIVA. DIVA är ett digitalt 

vetenskapligt arkiv. Studien genomförs vid Uppsala universitet. 

 

Vid frågor angående studien är du välkommen att kontakta nedanstående: 

                                                                                                                                                                       

Författare:  Handledare: 

Lena Carlsson Katarina Edfeldt  

Specialistsjuksköterskestudent inom kirurgisk vård Lektor 

lena.carlsson.7200@student.uu.se                                                                                    katarina.edfeldt@surgsci.uu.se 

Författare: 

Caroline Holst  

Specialistsjuksköterskestudent inom kirurgisk vård 

caroline.holst.3888@student.uu.se  
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                                                                                                                                   Bilaga. 3 

 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie om delaktighet vid kort 

vårdtid 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att 

medverka i denna intervjustudie som handlar om kvinnor med bröstcancer och deras 

upplevelser av delaktighet i samband med kort vårdtid på en kirurgisk vårdavdelning 

  

  

 Ort/Datum/År _____________________________________________________ 

  

 Namnunderskrift _________________________________________________ 

  

 Namnförtydligande _______________________________________________ 

  

  

 

 

 

 

 


