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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka bröstcancerpatienters tillfredsställelse med vården 

under utredning av sin sjukdom samt att utforska vilka förbättringsbehov av vården 

patienterna uppgav.  

Metod: Samtliga patienter som rapporterades till Kvalitetsregistret för bröstcancer i Uppsala- 

Örebroregionen under 2007-2008 tillfrågades om deltagande i en enkätstudie. 

Undersökningsgruppen bestod av 165 kvinnor som i enkäten kommenterat den utredande 

vården. Enkätsvaren analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundmans metod.  

Resultat: Bröstcancerpatienternas kommentarer gällde kategorierna organisation, kompetens, 

bemötande, information och generellt. Angående organisation uppgav patienterna behov av 

bättre samordning, högre personalkontinuitet, tillgång till en kontaktperson inom vården samt 

utökad psykosocial vård. Hög tillfredsställelse med vårdens kompetens rapporterades men 

även misstag samt upplevd bristande professionalitet hos vårdpersonalen. Vårdpersonalens 

bemötande uppgavs mestadels som tillfredsställande. Lägre tillfredsställelse rapporterades då 

vårdpersonalen förbisett patienten som individ. Tillfredsställelsen med information under 

utredning var hög då information getts personligen med tid för frågor och återkoppling. Då 

information varit svårtillgänglig, bristande eller ej anpassad efter patientens behov var 

tillfredsställelsen lägre. De generella kommentarerna indikerade hög tillfredsställelse.  

Slutsats: Bröstcancerpatienterna uppgav hög tillfredsställelse med kompetens och bemötande 

under utredningen. Lägre tillfredsställelse uppgavs med vårdens organisation och information. 

Förbättringsbehov som tydligast framgick var av ökad samordning av utredningens faser samt 

utökad psykosocial vård. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, Diagnostisk service, Patienttillfredsställelse, Kvalitetssäkring 
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ABSTRACT 

Purpose: The purpose was to examine breast cancer patients’ satisfaction with care during 

diagnostic process and to investigate their identified needs for improvement.  

Method: Patients reported to the Quality register for breast cancer in Uppsala- Örebro during 

2007-2008 were asked to participate in a questionnaire study. The study population was 165 

women who commented on the diagnostic process. Answers were analyzed using qualitative 

content analysis by Graneheim and Lundman.  

Result: Patients commented diagnostic services regarding organization, competence, 

interpersonal skills, information and general. Concerning organization they reported needs for 

better coordination, better personnel continuity, a contact person and more psychosocial care. 

High satisfaction with health care competence was reported but also mistakes and lack of 

professionalism. Personnel’s interpersonal skills appeared mostly satisfactory. Lower 

satisfaction was reported when personnel overlooked the patient as an individual. Satisfaction 

with information was high when information was given in person with time for questions and 

feedback, and lower when information was hard to access, lacking or not adjusted to the 

patients’ needs. General comments indicated high satisfaction. 

Conclusions: Patient satisfaction with competence and interpersonal skills was high while 

satisfaction with organization and information was lower. Diagnostic services can be 

improved by coordination and more psychosocial care. 

 

Key words: Breast Cancer, Diagnostic services, Patient Satisfaction, Quality Assurance 
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INTRODUKTION 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. En knapp tredjedel av 

den kvinnliga befolkningen drabbas av någon cancerform under sin livstid och bröstcancer 

står för 29 % av cancerdiagnoserna. Det innebär att över 7000 svenska kvinnor per år får en 

bröstcancerdiagnos och ungefär var tionde kvinna drabbas av bröstcancer någon gång under 

sin livstid. Under de senaste 20 åren har bröstcancer ökat i förekomst med i genomsnitt 1,2 % 

per år. Främst kvinnor över 40 års ålder drabbas av cancerformen och prevalensen av 

sjukdomen är som allra högst i åldrarna 60-70 år. Mindre än en halv procent av samtliga 

bröstcancrar drabbar män1.  

Bröstcancer förekommer i olika former och varierande allvarlighetsgrad, så kallad grad av 

malignitet. Bröstcancer i sig är en malign tumör som vanligen utgår ifrån epitelceller i en 

bröstkörtelgång. Då tumören är begränsad till körtelgången kallas det cancer in situ, eller 

ductal carcinoma in situ (DCIS). Har tumören invaderat omgivande vävnad betecknas den 

som invasiv och har förmåga att sprida metastaser till andra delar av kroppen. Det finns flera 

undergrupper av både cancer in situ och invasiva tumörer. Vilken grupp cancern tillhör avgör 

hur sjukdomen behandlas samt kvinnans prognos2,3.  

Prognosen för tillfrisknande och överlevnad efter bröstcancer är generellt sett god. I Sverige 

ligger överlevnaden fem år efter en bröstcancerdiagnos på 89 % 4 medan dödligheten i 

bröstcancer ligger stabilt runt 1500 kvinnor per år. I Sverige lever närmare 90 000 kvinnor 

som genomgått bröstcancer5. 

Utredande metoder 

Den höga förekomsten av bröstcancer innebär att många kvinnor kommer i kontakt med 

sjukvården i samband med sjukdomen. Kvinnan kan själv ha upptäckt förändringar i sitt bröst 

som de första tecknen på sjukdom och därför sökt vård. Vanligen känner kvinnan en knöl i 

bröstet men även förändrad storlek, konsistens eller form, gropig eller grovporig hud, smärta, 

obehag, serös eller blodig sekretion från bröstvårtor eller en svullnad under armhålan eller 

runt nyckelbenet är förändringar som kan vara symtom på bröstcancer3. 
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Mammografiscreening 

Kvinnor som inte upplevt symtom av bröstcancer kan komma i kontakt med 

bröstcancervården genom mammografiscreening. Syftet med screening i form av 

mammografi är att upptäcka de kvinnor som med stor sannolikhet har bröstcancer för att 

kunna remittera dem till primärvården eller den specialiserade vården för vidare utredning5. 

Mammografi är en radiologisk undersökning som ger möjlighet att upptäcka tumörer i bröstet 

med hjälp av röntgenbilder6. 

I Sverige utfärdade Socialstyrelsen år 1986 Allmänna råd om hälsokontroll med mammografi 

vilket ledde till att mammografiscreening successivt infördes runt om i landet och var år 1997 

etablerad i samtliga län. Mammografiscreening erbjuds till kvinnor mellan 40-74 års ålder. 

Genom allmänna hälsokontroller i form av screening kan tumörer upptäckas innan de hunnit 

orsaka kliniska symtom. I det skede då en brösttumör nått palpabel storlek har den i 40 % av 

fallen redan spridit sig till omgivande lymfkörtlar vilket försvårar behandlingen och ger en 

försämrad prognos5. Mammografi har genom klinisk erfarenhet och vetenskapliga studier 

bevisats vara en snabb och pålitlig metod att identifiera brösttumörer. Viss forskning visar att 

screening i form av mammografi leder till sänkt dödlighet i bröstcancer tack vare möjligheten 

till tidig upptäckt av sjukdomen medan andra studier inte kunnat påvisa något samband. Det 

finns stöd inom vetenskapen för att mammografiscreening leder till att en del kvinnor 

genomgår ett onödigt lidande då de diagnostiseras och behandlas för bröstcancertumörer som 

utan upptäckt aldrig hade orsakat sjukdom eller död7. 

Trippeldiagnostik 

Alla bröstförändringar ska utredas i vården om inte kvinnan själv önskar avstå från vård5. 

Utredning av misstänkt bröstcancer sker alltid i tre steg, med så kallad trippeldiagnostik. I det 

första steget utför läkaren en klinisk undersökning. Båda bröstens form inspekteras och 

jämförs liksom hudens utseende. Läkaren palperar brösten med omgivande lymfkörtlar för att 

känna vävnadens konsistens och förekomst av eventuella knölar. Då klinisk undersökning 

utan anmärkning inte utesluter cancer fortsätter utredningen med att mammografi utförs eller 

upprepas. Vid behov görs ultraljud eller magnetröntgen. Visar den radiologiska 

undersökningen förekomst av misstänkt tumör tas ett vävnadsprov med så kallad biopsi. Vid 

biopsi tas celler från den misstänkta tumören ut genom nålpunktion för att undersökas 

mikroskopiskt i laboratorium. Om cancer diagnostiseras, eller inte kan uteslutas, avlägsnas 

förändringen i bröstet kirurgiskt och skickas i sin helhet för noggrannare vävnadsbedömning. 
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För kvinnor vars utredning utesluter cancer avslutas kontakten med sjukvården medan fynd av 

cancer kräver behandling6. Den trippeldiagnostiska metoden har i studier visats ha en 

sensitivitet på 95,5-100 % 8,9,10, vilket är ett mått på hur stor andel av befintliga sjukdomar 

som upptäcks under utredning med metoden. 

Coping 

Att vara under utredning för en allvarlig sjukdom som bröstcancer utsätter individen för 

psykosocial stress. En individs strategier för att hantera svåra situationer kallas inom 

psykologin för coping. Enligt den amerikanske psykologen Lazarus beror en individs reaktion 

på psykosocial stress mer på hur denne anser sig kapabel att klara av situationen än på hur den 

faktiska situationen som orsakar stressen ser ut. Varje situation eller händelse som en individ 

ställs inför tolkas av individen som antingen positiv, neutral eller negativ. Det kallas av 

Lazarus för den primära bedömningen. Vid en situation som innebär hot eller skada bedömer 

individen även sin egen förmåga att hantera situationen, vilket kallas för den sekundära 

bedömningen. När en situation inte bedöms som helt hanterbar uppstår stress. Varje individ 

reagerar på sitt eget unika sätt i situationer av psykosocial stress och har sina egna unika 

copingförmågor. Lazarus delar in copingmekanismer i tre huvudgrupper; problemfokuserad, 

emotionsfokuserad samt undvikande coping. Problemfokuserad coping syftar till att förändra 

den situation som orsakar stressen medan emotionsfokuserad coping syftar till att hantera de 

känslor som situationen väcker. Undvikande coping är handlingar som tillfälligt minskar 

känslan av hot eller skada utan att egentligen ändra vare sig situationen eller individens 

tolerans för den. Medan problem- samt emotionsfokuserad coping minskar individens 

upplevelse av psykosocial stress leder undvikande coping med tiden ofta till ökad stress11. 

Forskning har visat att vanliga reaktioner hos kvinnor som genomgår utredning för 

bröstcancer är ångest, oro och depressiva symtom12,13. Undvikande copingmekanismer som 

att undfly ämnet i tankar och samtal har ett samband med ökad förekomst av emotionell stress 

före och efter bröstcancerdiagnos14, medan copingmekanismer som att tolerera, acceptera 

eller finna en mening i det som sker är relaterat till en lägre nivå av emotionell stress och en 

högre nivå av välbefinnande15. Kvinnor som tidigare i livet drabbats av ångest, oro och 

depressiva symtom löper större risk än andra att må dåligt under utrednings- och 

behandlingsfasen av sin bröstcancer. Hur kvinnan reagerar har ett samband inte bara med 

hennes personliga egenskaper utan även med tidigare erfarenheter av bröstcancer så som 

drabbade närstående och utgången av deras sjukdom16. 
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Patienttillfredsställelse 

Patienttillfredsställelse är ett mått på i vilken grad vården uppfyller patientens förväntningar, 

önskningar och behov17. Socialstyrelsen föreskriver att all sjukvård ska utföras på ett sådant 

sätt att patienttillfredsställelse säkerställs. Samtliga verksamheter inom sjukvården är 

föreskrivna att fortlöpande utvärdera vårdens kvalitet och patienttillfredsställelse är en av de 

faktorer som ska mätas och följas upp. Kvalitetsförbättringsarbete inom sjukvården ska bland 

annat ge förutsättningar för patienttillfredsställelse18.  

Vårdens utformning och andra vårdrelaterade omständigheter har ett samband med patientens 

tillfredsställelse med vården samt med patientens nivå av psykosocial stress. Faktorer som 

genom forskning visats vara associerade med ökad stress hos kvinnor under utredning för 

bröstcancer är upplevd brist på information, dåligt fungerande kommunikation med 

vårdpersonal, långa väntetider mellan besöken, smärta i samband med undersökning och 

falskt onormala fynd19. Løken och medarbetare undersökte i sin studie sambandet mellan 

avdelningsrutiner och patienttillfredsställelse på sex mammografimottagningar i Norge. De 

fann att en högre nivå av tillfredsställelse och lägre nivå av stress förkom bland kvinnor som 

beskrev upplevd god tillgång till information, smärtfrihet under undersökning, undersökning 

utförd på utsatt tid, upplevd trevlig miljö och kunnig personal, oberoende av kvinnornas 

personliga egenskaper20. Ett flertal internationella studier har visat att bröstcancerpatienters 

tillfredsställelse med vården i samband med utredande undersökningar generellt är hög. 

Faktorer som upplevs som positiva är vårdpersonalens bemötande och vårdens kvalitet20,21,22, 

medan en faktor som minskar tillfredsställelsen med vården är långa väntetider på svar efter 

mammografiundersökning eller biopsi12,13,23.   

Väntetidernas längd är en specifik faktor som är starkt relaterad till patienternas 

tillfredsställelse med vården samt nivån av ångest och oro. Generellt visar forskningen att 

patienter som får utstå långa väntetider mår psykiskt sämre och är mindre tillfredsställda med 

vården än andra.12,13,20,21,22,23 Samtidigt finns forskning som pekar på att upplevelsen av att gå 

från att anse sig frisk till att få en cancerdiagnos på en och samma dag kan vara mycket 

traumatisk och att så kallade ”one-stop” kliniker som erbjuder utredning och diagnos på en 

dag är relaterade till ökad ångest och oro hos kvinnor24,25. En skyndsam utredning kan 

upplevas som en stor lättnad för kvinnor som konstateras fria från cancer, men för drabbade 

kvinnor kan en plötslig och oväntad cancerdiagnos innebära en stor chock. I de fall då 
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utredningen visar fynd av cancer kan rimliga väntetider vara en chans till mental förberedelse 

för cancerdiagnosen3. 

Svensk forskning om bröstcancerpatienters tillfredsställelse med utredande bröstvård är 

bristande. En studie som genomförts av Höyer med studiedeltagare från 

Uppsala/Örebroregionen undersökte bland annat sambandet mellan bröstcancerpatienters 

livskvalitet och deras tillfredsställelse med vården. Studien visade på korrelationer mellan 

vårdtillfredsställelse och förekomst av ångest och depression. Ju mer ångest och depression 

kvinnorna upplevde desto lägre tillfredsställelse med vården uppgav de inom områdena 

information, bemötande och service/organisation26.  

Kvalitetssäkring 

Allmänna riktlinjer för sjukvården 

Hälso- och sjukvårdslagen fastslår att samtlig sjukvård, även den utredande vården, ska ges 

med respekt för individens autonomi och integritet. Patienten ska inte bara tillåtas utan 

inbjudas till att vara delaktig i vårdens utformning och måste därmed delges information om 

den vård som finns tillgänglig. Kontakterna mellan patient och personal ska vara goda. Inom 

varje verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård är det verksamhetschefens ansvar att 

säkerställa att patientens behov av trygghet, vårdkontinuitet och samordning av vården 

säkerställs. Varje patient som så önskar har rätt till en patientansvarig läkare27.  

Socialstyrelsens riktlinjer föreskriver att sjukvårdens resurser ska utnyttjas på bästa sätt och 

att vården ska levereras inom rimlig tid. Vårdgarantin är en lag som handlar om vårdens 

tillgänglighet och gäller den planerade vården i samtliga landsting. Enligt vårdgarantin ska 

primärvården kunna erbjuda rådgivning per telefon eller besök hos sjuksköterska samma dag 

som patienten initierar kontakt. Läkarbesök i primärvården ska erbjudas inom högst sju dagar. 

Efter beslut om remiss till specialistvården ska besök dit erbjudas inom 90 dagar, då 

möjligtvis i annat landsting med kortare väntetider28. 

Riktlinjer för bröstcancervården 

I den nationella Cancerstrategin som utges av Socialdepartementet föreslås åtgärder för att 

möta Hälso- och sjukvårdslagens krav och Socialstyrelsens riktlinjer. Det rekommenderas 

bland annat att varje cancerpatient ges tillgång till en kontaktperson på den vårdande kliniken 

samt vårdas av ett multidisciplinärt team efter en individuell vårdplan framställd i samråd med 
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patienten. I Cancerstrategin föreslås även att ett mått på patientnöjdhet ingår i samtliga 

kvalitetsregister för cancer29.  

Som en nationell strategi för att förbättra cancervården beslutade Sveriges regering år 2009 att 

ett Regionalt Cancercentrum (RCC) ska etableras i var och en av Sveriges sex 

sjukvårdsregioner. Etableringen startade 2010 och beräknas pågå till 201230. RCC 

Uppsala/Örebro startades under hösten 2011 och har liksom övriga cancercentrum till uppgift 

att förverkliga Cancerstrategins rekommendationer för vården31. RCC Uppsala/Örebro har 

efter Socialstyrelsens regionala riktlinjer utarbetat ledtider för inom vilken tidsram utredning 

och behandling av bröstcancer bör ske. Ledtiderna berör samtliga sjukhus som vårdar 

bröstcancerpatienter i regionen. Målet är att mer än hälften av patienterna ska få tid på kirurg- 

eller onkologimottagning inom 2 veckor efter initierad kontakt med sjukvården, 80 % av 

patienterna ska få diagnos inom 4 veckor efter påbörjad utredning och behandling bör 

påbörjas inom 2 veckor efter fastställd diagnos. Enligt riktlinjerna ska vårdplanering utföras i 

samråd med patienten vid tidpunkten för diagnosbesked. Ledtiderna syftar inte till att påverka 

utfallet av medicinska behandlingsresultat utan tjänar endast patientens välbefinnande då det 

inte finns vetenskaplig evidens för att tidsperioder i längd av några veckor eller dagar har 

betydelse för bröstcancerpatientens prognos32.  

Även i övriga delar av landet har åtgärder för att minska väntetider utförts. På Södersjukhuset 

i Stockholm har lokalerna för mammografi, kirurgi, onkologi och patologi/cytologi 

omplacerats till att ligga i direkt anslutning till varandra. Patienterna får därmed möjlighet att 

utföra flera undersökningar vid samma tillfälle och kan i vissa fall få diagnos samma dag som 

utredning påbörjas. På Universitetssjukhuset MAS i Malmö finns en mammografimottagning 

dit kvinnor kan vända sig utan remiss eller kallelse. I anslutning till mottagningen finns 

kirurger, medicinläkare och laboratoriepersonal som snabbt kan utvärdera 

undersökningsresultat, ställa diagnos och vid behov initiera behandling. Satsningarna har 

visats ge ökad tillgänglighet till vården, förbättrad kommunikation mellan olika vårdenheter 

och minskade väntetider29.  

Problemformulering 

Forskning som behandlar bröstcancerpatienters tillfredsställelse med vården i samband med 

utredning fokuserar ofta på enskilda delar av utredningsfasen som mammografiundersökning, 

biopsi eller väntetidernas längd. Fokus ligger även ofta på specifika utfallsfaktorer som ångest 

och depression. Svensk forskning om bröstcancerpatienters tillfredsställelse med 



11 
 

utredningsfasen som en helhet är bristfällig. Utformningen av utredningens faser har visats ha 

ett samband med bröstcancerpatienternas välbefinnande på så sätt att kvinnor som upplever 

låg tillfredsställelse med vården även rapporterar ångest, oro och depressiva symtom12,13,23,26. 

Kunskap om vilka vårdfaktorer som är relaterade till låg patienttillfredsställelse är därför av 

värde för bröstcancervården. Genom identifiering av negativa faktorer öppnas nya möjligheter 

till kvalitetsförbättring och genom identifiering av positiva faktorer klargörs vad i vården som 

fungerar bra och bör underhållas. Forskning kan därmed bidraga till utvecklingen av det 

kliniska arbetet inom området. Sådan forskning är även av värde då den ger möjlighet att 

utvärdera hur riktlinjer för vården följs.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka bröstcancerpatienters tillfredsställelse med vårdens 

kvalitet under utredning av bröstcancer. Vidare var syftet att undersöka vilka behov av 

förbättring av vården patienterna identifierade under utredningen.  

Frågeställningar 

1. Hur beskriver bröstcancerpatienter sin tillfredsställelse med vården under utredning av 

sin sjukdom? 

2. Vilka behov av förbättring inom den utredande bröstcancervården identifierar 

patienterna?  

 

METOD 

Design 

Föreliggande studie var av kvalitativ design med induktiv ansats där en enkät användes för 

insamling av data. Arbetet var en mindre del av en populationsbaserad kohortstudie vars syfte 

var att utreda livskvalitet, vårdtillfredsställelse och återgång till arbete hos kvinnor de tre 

första åren efter en bröstcancerdiagnos. Vidare syftade den större studien till att undersöka om 

det finns ett samband mellan kliniska och sociodemografiska aspekter vid diagnos och hur 

kvinnorna mår en längre tid efter diagnos. Föreliggande studie fokuserade endast på 

bröstcancerpatienters tillfredsställelse med vårdens kvalitet i samband med utredning. 
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Urval 

Studiedeltagare valdes baserat på Regionalt Cancercentrums (RCC) kvalitetsregister för 

bröstcancer. Varje gång en ny patient diagnostiseras med primär bröstcancer görs en anmälan 

av den behandlande kliniken till RCC. RCC sammanställer kvalitetsregister kopplade till 

särskilda diagnoser för att kunna följa och utvärdera hur vårdens riktlinjer följs och vilka 

resultat behandlingen ger.30 För studien inkluderades samtliga kvinnor i 

Uppsala/Örebroregionen som diagnostiserades med primär bröstcancer mellan 2007-03-01 

och 2008-07-31. Inklusionen pågick under ett års tid från 2007-09-10 till 2008-08-08. Av de 

1573 kvinnor som matchade inklusionskriterierna och tillfrågades om deltagande i studien 

accepterade 1108 kvinnor att deltaga. Av dem valdes 22 bort på grund av att anhöriga svarat i 

kvinnans ställe (n=2), att svar inkom senare än 8 månader efter diagnos (n=5) eller att det var 

oklart vem som besvarat enkäten (n=15). I den slutliga undersökningsgruppen för den större 

studien ingick 1086 kvinnor. Av dem hade 212 besvarat den fråga i enkäten som låg till grund 

för föreliggande studie. Av de 212 kommentarerna valdes 47 bort då de inte handlade om den 

utredande delen av vården (n=43) eller inte bestod av hela ord eller tolkningsbara meningar 

(n=4). Etthundrasextiofem kvinnor hade angett svar av relevans för föreliggande studie och 

ingick därför i studiens undersökningsgrupp. Deskriptiva data för undersökningsgruppen 

presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1. Deskriptiva data för studiedeltagare 

 Antal nr Procentantal % 

Ålder (mean, range) 57.4, 33-89  

Tid sedan diagnos i månader (mean, 
range) 

3.9, 1-8  

Invasiv cancer 146 88.5 

Fjärrmetastaser 2 1.2 

Lymfkörtelmetastaser 52 31.5 

Operation  165  100 

          Partiell mastektomi 99 60 

          Mastektomi 66 40 

Adjuvant behandling   

          Strålbehandling  115 69.7 

          Cytostatikabehandling 57 34.5 

          Endokrin terapi 114    69.1 

          Antikroppsterapi 10      6.1 

Tidigare bröstcancer 5      3 
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Komorbiditet 100    60.6 

          1 övrig sjukdom 39    23.6 

          ≥ 2 övriga sjukdomar 61    37 

Civilstatus   

          Gift/sammanboende 115    69.7 

          Ensamstående/särbo 57    34.5 

Barn 143    86.7 

Psykosocialt stöd inom familjen 145    87.9 

Psykosocialt stöd utanför familjen 149    90.3 

Universitetsutbildning 76    46.1 

Självuppfattad ekonomisk situation* 
(median, range) 

6, 0-10  

*0 = sämsta tänkbara, 10 = bästa tänkbara 

Datainsamlingsmetod 

Data för den större studien insamlades med hjälp av en enkät bestående av tre mätinstrument 

samt studiespecifika bakgrundsfrågor (Bilaga 1). Enkätdata kompletterades med deskriptiva 

sjukdomsdata från RCC’s register. Instrumenten som ingick i enkäten mäter hälsorelaterad 

livskvalitet, ångest/depression samt vårdtillfredsställelse. Mätinstrumentet för 

vårdtillfredsställelse har utarbetats av Gunnel Larsson vid kliniken för Onkologisk 

endokrinologi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Instrumentet har inte validerats eller 

reliabilitetstestas men är baserat på tidigare forskning och har utvecklats för studien i samråd 

med klinisk expertis. I formuläret fick studiedeltagarna markera sin nivå av tillfredsställelse 

med information, bemötande och service/organisation i samband med utredning, operation 

och onkologisk vård av bröstcancer. Öppna frågor lydande; ”Kommentarer och förslag när det 

gäller vården i samband med utredningen/bröstcanceroperation/onkologiska behandlingen” lät 

kvinnorna skriftligen kommentera de olika faserna av vården fritt. Kommentarerna angående 

utredningsfasen av vården valdes ut för föreliggande studie.  

Procedur 

Under inklusionsperioden genomfördes varje månad en sökning i RCC’s kvalitetsregister för 

bröstcancer för registreringar 180 dagar bakåt i tiden. Endast nytillkomna registreringar 

inkluderades i sökningen. De kvinnor som konstaterats vara vid liv efter kontroll mot 

folkbokföringsregistret inkluderades i studien. Samtliga studiedeltagare listades och gavs 

kodnummer. Kvinnorna tillfrågades om deltagande i studien genom att en enkät märkt med 

deras kodnummer samt ett informationsbrev om studien (Bilaga 1) skickades till deras hem. 
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Att skicka in en besvarad enkät i bifogat svarskuvert togs som aktivt samtycke till deltagande 

i studien. Upp till två påminnelser skickades till de kvinnor som inte svarade. Samtliga data 

avidentifierades innan överföring från RCC.  

Dataanalys 

För att utreda kvalitetsindikatorer som patienttillfredsställelse är kvalitativ forskning en 

lämplig metod då patientens upplevelse står i fokus33. Studiematerialet granskades med den 

kvalitativa metod för manifest innehållsanalys som beskrivs av Graneheim och Lundman34. 

Enligt metoden transkriberades studiematerialet för att därefter genomläsas och granskas 

upprepade gånger. Från transkriptionen valdes för studien relevant material ut för analys. Hela 

meningar som ansågs innehålla för syftet betydelsefull information (meningsbärande enheter) 

plockades ut och kortades ned till så kallade kondenserade meningsenheter. De kondenserade 

meningsenheterna kodades utefter kärnan av innehållet. Koderna grupperades efter liknande 

innehåll och sammanhang i subkategorier där innehållet i det ursprungliga studiematerialet 

framgick. Subkategorierna delas i sin tur in i kategorier baserat på mer övergripande 

kontexter. Strävan var att kategorierna skulle vara sinsemellan uteslutande så att ingen 

subkategori kunde tillhöra mer än en kategori. Samtliga kategorier föll under det övergripande 

temat. Under analysprocessen skärskådades granskningen upprepade gånger i samråd med 

författarens handledare. 

Etiska överväganden 

Studien har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (dnr. 2007/187 och 

2010/104 samt 2010/104/2). Etiska överväganden gjordes enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Enligt de forskningsetiska principerna får inte forskning utföras på 

bekostnad av individskyddskravet vilket innebär att individer inte får utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet konkretiserats i fyra 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet35.  

Informationskravet tillgodosågs genom att kvinnorna tillsammans med frågeformulären 

mottog ett informationsblad (Bilaga 1). Därigenom informerades de om att deltagande i 

studien sker anonymt, är frivilligt och inte på något vis påverkar den sjukvård de mottager. 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att kvinnorna i informationsbrevet skriftligen 

tillfrågades om samtycke till att deltaga i studien och informerades om att återsändning av 
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ifyllda frågeformulär innebar ett aktivt samtycke till deltagande. Det framgick även att 

deltagande i studien när som helst kunde avbrytas. I syfte att säkerställa 

konfidentialitetskravet kodades deltagarnas identitet och data förvaras på RCC enligt gällande 

regler för sekretess. Ingen deltagares identitet kommer att kunna urskiljas i något färdigställt 

material. Det kan uppfattas som integritetskränkande att identitetsuppgifter lämnats ut till 

forskare som därmed kunnat kontakta särskilda individer. Försäkran om anonymitet och 

frivilligt deltagande syftar till att minska risken för att någon individ känner sig kränkt. Enligt 

nyttjandekravet användes studiematerialet endast för forskning. Inga uppgifter lämnades 

vidare till annan part.  

 

RESULTAT 

Studiedeltagarnas kommentarer om vården under utredning kunde under analys delas in i 

kategorierna organisation, kompetens, bemötande, information och generellt. Kategorierna 

med tillhörande subkategorier redovisas i tabell 2.  

Tabell 2. Tema, kategorier samt subkategorier vid analys av bröstcancerpatienters tillfredsställelse med den 

utredande vården. 

 

Subkategori 

 

Kategori 
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Samordning 

Psykosocial vård 

Professionalitet   

Kompetens 
Misstag i vården 

Gott bemötande  

Bemötande 
Dåligt bemötande 

God information  

Information 
Bristande information 

God vård Generellt 
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Organisation 

Tillgänglighet 

Kommentarer angående vårdens organisation dominerade i studiematerialet. De tydligast 

framträdande erfarenheterna var av bristande tillgänglighet till vården i form av långa 

väntetider. Studiedeltagarna rapporterade långa väntetider mellan samtliga delar av 

utredningen; för att få läkartid i primärvården, remittering till den specialiserade vården, tid 

för mammografiundersökning och för biopsi. Väntan på svar efter undersökningar och 

provtagningar upplevdes som utdragen och särskilt mentalt påfrestande. Studiedeltagarna 

beskrev de långa väntetiderna som svåra att utstå och som en orsak till ångest och oro. Under 

väntetiderna befann sig kvinnorna i ovisshet om sitt tillstånd vilket beskrevs orsaka 

frustration. En del kvinnor uppgav att den ovisshet och oro som uthärdades under väntan 

förstört semestrar eller högtider för dem. Det förekom även funderingar över och 

uppfattningar om att en eventuell cancer fick tid att växa och förvärras under väntan. 

”De 3 veckorna efter jag hade varit och tagit prov samt varit på ultraljud var 

fruktansvärda. Jag svävade verkligen mellan hopp och förtvivlan.” 

I studiematerialet framstod klart önskemål om tillgång till en kontaktsjuksköterska. Det 

framgick behov av en bestämd person inom vården som under hela utredningen haft ett 

övergripande ansvar för vården och som samordnat kontakter och besök.  

”Skulle… vilja ha en kontaktperson som följt mig…” 

En del kvinnor hade uppmanats av vårdpersonal att själva ringa och boka sina besök. Att det 

ansvaret legat på dem upplevdes som olämpligt och svårt i en redan känslig situation och 

tankar om hur andra, kanske mindre försigkomna kvinnor, klarade av det förekom. Den 

önskade kontaktpersonen föreslogs vara möjlig att nå per telefon dagligen och skulle 

lämpligen vara en sjuksköterska med kompetens att besvara frågor relaterade till cancer och 

till vården, både generellt och specifikt för patienten. En studiedeltagare uppgav att en 

kontaktsjuksköterska funnits tillgänglig för henne per telefon vilket hon upplevt som mycket 

bra.  

Det framkom i studiematerialet att de kvinnor som under långa väntetider ringt och efterfrågat 

tidigare besökstider hade erbjudits en betydligt tidigare tid än den de var kallade till. 

Samtidigt som det upplevdes som positivt att slippa längre väntan hade tankar väckts om 
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varför den möjligheten inte tillkännagivits och om varför ansvaret för att skynda på 

utredningen låg på dem själva.  

”Själv var jag i ett slags chocktillstånd, men hade ändå förmåga att ringa och 

skynda på annars hade de olika undersökningarna dragit ut mer i tiden.” 

Sjukvårdspersonalen framstod i studiematerialet ibland ha varit svårtillgänglig under 

utredningen. Vid bokade besök upplevdes tiden vara knapp vilket innebar att kvinnorna 

endast tog upp de frågor som de ansåg mest angelägna. Strul med telefonnummer vid försök 

att nå den vårdande kliniken per telefon förekom. Upplevelser av att ha ringt fel och blivit 

hänvisad vidare ett flertal gånger innan rätt avdelning nåtts rapporterades liksom att det inte 

alltid var någon som svarade i telefon.  

”Varför ska det vara så svårt att få tag i någon på telefon?” 

Att kunna nå någon per telefon upplevdes som viktigt då det var vanligt att funderingar och 

frågor uppstod hemma, efter sjukhusbesök eller under väntetid.  

Personalkontinuitet 

Upplevd brist på personalkontinuitet, särskilt gällande läkare, framkom tydligt i 

studiematerialet som en faktor av stor vikt för kvinnornas vårdtillfredsställelse. Kvinnorna 

kände behov av att få bli tilldelad en bestämd läkare med ansvar för varje läkarbesök och för 

vården som helhet. Enligt studiedeltagarna gavs inget gensvar från sjukvården i de fall då den 

möjligheten efterfrågats. En del kvinnor uppgav att det varit en ny läkare vid samtliga bokade 

besök under utredningen. Att inte ha en ansvarig läkare upplevdes som störande, otryggt och 

opersonligt.  

”… jag skulle uppskatta och känna mera trygghet om man hade samma läkare 

vid besöken. Nu har det varit nya nästan varje gång.” 

Det förekom även att den bristande personalkontinuiteten märkts av men inte upplevts som 

störande. Vissa kvinnor kände inte något behov av att träffa viss personal mer än andra, eller 

hade fått förklarat för sig varför kontinuitet inte varit möjligt och då godtagit situationen. De 

enstaka studiedeltagare som däremot upplevt att de haft personalkontinuitet under sin 

utredning uppskattade det mycket. Att få ha en fastställd läkare beskrevs som att ha en person 

att sätta sin lit till vilket kändes som en räddning i en svår situation.  
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”Tur att jag fick… min X (ansvarig läkare)! Det var min räddning!!” 

Samordning 

Kvinnorna i studien uppgav tydligt att de under sin utredning önskat få genomföra flera delar 

av utredningen på samma gång, så som läkarbesök, mammografiundersökning och biopsi. För 

kvinnorna skulle den möjligheten inte bara ha inneburit mindre väntan och oro utan även att 

mindre tid gått åt till resor eller till att vara borta från familj och arbete. Känslan av att 

sjukdomen inkräktade i en redan tidspressad vardag beskrevs. De kvinnorna i studien vars 

utredning gått snabbt och varit väl samordnad uppgav att det varit av stor positiv betydelse för 

dem.  

”Det uppdagades på mammografin och allt gick jättesnabbt… Det säger 

Allt!!!!” 

Psykosocial vård 

Gällande tillgången till resurspersonal som kurator, dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut 

var det upplevelser av möjligheten att få kontakt med kurator som främst uppgavs. 

Erfarenheterna skilde sig åt. Vissa kvinnor uppgav att kurator ringt upp dem i början av 

utredningen medan andra blivit informerade om att kurator skulle ringa upp trots att så inte 

skett. Den psykosociala delen av vården framställdes av kvinnorna som förbisedd och något 

som klart framgick var kvinnornas behov av utökat psykosocialt stöd under utredningen. 

Möjlighet att få träffa kurator eller psykoterapeut oftare och tidigare i processen gavs som 

förslag till förbättringar av vården, men det mest framträdande önskemålet var mer tid för 

samtal med vårdpersonalen i samband med besökstiderna.  

”… ibland hade det varit trevligt att få lite mer tid att prata.” 

Några kvinnor uppgav att de medvetet låtit bli att uttala sina psykosociala behov då de upplevt 

att personalen inte haft tid att lyssna.  

”… det har inte varit läge att prata om hur jag har mått för det har inte känts 

som om de skulle lyssna i alla fall.” 

Rutinmässig uppföljning av patientens välmående både vid besök och per telefon 

efterfrågades liksom erbjudande av psykosocialt stöd till anhöriga. 
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Kompetens 

Professionalitet 

Sjukvården och vårdpersonalen upplevdes mestadels som professionell och kompetent vilket 

enligt kvinnorna ingav förtroende och fick dem att känna att de var i trygga händer. De 

kvinnor som framställde personalen och vården som professionell uppgav det i samband med 

hög vårdtillfredsställelse.   

”Har ingenting att anmärka på. Har bara haft proffsig personal omkring mig 

hela tiden…” 

I studiematerialet förekom även skildringar av bristande kompetens och professionalitet i 

vården. Företeelser som beskrevs var att personal varit omedvetna om tidigare åtgärder som 

utförts, inte förstått vad patienternas besök gällde, haft otillräcklig kunskap om varför 

undersökningar och provtagningar ordinerats samt att de uppvisat oförmåga att svara på 

frågor om vård och sjukdom. Även okunnighet hos personalen gällande vårdens rutiner och 

otillräcklig kompetens i medicinsk teknik i samband med undersökningar och provtagningar 

förekom.  

”Provtagande läkare verkade okunnig om utrustning, rutiner mm…” 

Upplevelser av bristande kompetens och professionalitet beskrevs i samband med lägre 

vårdtillfredsställelse och sämre psykosocialt välmående i form av otrygghet och stress. 

Återigen efterfrågades bättre samordning av den utredande vårdens olika delar.  

Då beskrivningar av symtom, som av kvinnorna uppfattades som allvarliga och oroande, inte 

tagits på allvar eller blivit ifrågasatta av personalen tyckte kvinnorna sig ha blivit misstrodda 

eller dumhetsförklarade. Att läkare trots upplevda symtom eller fynd varit ovilliga att fortsätta 

utredningen förekom. I samband med sådana händelser uppgav kvinnorna att de varit tvungna 

att insistera på att få fortsatt vård. Att själv behöva driva på sin utredning med upplevt 

motstånd från vårdpersonalen beskrevs som ett svek och upplevdes både som oprofessionellt 

och kränkande. Känslor som otrygghet och stress nämndes även och i vissa fall ett 

känslomässigt motstånd till vidare kontakt med vården.  

”Fick själv propsa på biopsi. Läkaren sa att till 90 % så var det inget.” 
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Misstag i vården 

Upplevelser av att misstag begåtts i vården uppgavs ha gjort starka intryck på kvinnorna i 

studien, särskilt då misstagen skett i anknytning till diagnosbesked. Det förekom att 

diagnosbesked missats att delges kvinnorna vilket lett till händelser som att kallelse till 

strålningsenheten skickats ut och telefonsamtal från operation mottagits innan cancerdiagnos 

meddelats. Återgivelser av att läkare felaktigt trott att diagnosbesked delgivits vid tidigare 

besök och därför börjat prata om behandling utan att kvinnorna fått klart för sig att de hade 

cancer framgick. Ett mindre antal av studiens deltagare hade fått felaktiga diagnoser, både 

mer och mindre allvarliga än vad som senare uppdagats. Misstag i samband med 

diagnosbesked beskrevs som mycket känslomässigt plågsamma, stressande och en stark orsak 

till lägre tillfredsställelse med vården.  

”När jag skulle in för biopsi (där jag antog att det skulle konstateras att det var 

en fettknöl det var frågan om) så fick jag info "Du har operationstid uppsatt. Vi 

tar bort hela bröstet." Inte alls förberedd på detta och var ensam där. Läkaren 

trodde att jag fått klart för mig att det var cancer.” 

Misstag vid undersökningar och provtagningar framgick ha haft en tydlig negativ inverkan på 

studiedeltagarnas tillfredsställelse med vårdens kompetens. Erfarenheter som delgavs var att 

tillgången till material varit bristande, teknik och hjälpmedel ofullständigt fungerande samt att 

smärta upplevts vid undersökning eller provtagning. Att undersökningar fått göras om vid 

annat tillfälle på grund av att material saknats förekom. Även incidenter då tumörer missats 

vid undersökningar och provtagningar beskrevs vilket uppgavs ha känts osäkert och sänkt 

tilltron till utredningens metoder. Känslor som beskrevs i samband med upplevda misstag 

eller otillförlitlig vård var otrygghet och stress.  

”Fick någon bedövning men smärtan var enorm, jag höll på att svimma, de fick 

göra paus för att jag skulle stå ut. Allt blev mycket chockartat!” 

Att remisser kommit bort framstod som en gemensam upplevelse för en del kvinnor i studien. 

Då kallelser dröjt längre än väntat förekom det att kvinnorna ringt för att efterfråga dem och 

då upptäckt att deras remisser inte mottagits alls. För en mindre del av de drabbade hade 

samma misstag skett upprepade gånger, något som upplevts som mycket otryggt och som 

sänkt deras förtroende för vården. 

”Frustrerande när ingen visste var de (remisserna) hade tagit vägen.” 
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Kvinnorna kände därefter att de var tvungna att ringa ofta och kontrollera att allt skedde som 

planerat för att eventuella misstag skulle upptäckas vilket uppgavs i anknytning till stress. 

Bemötande 

Gott bemötande 

Studiedeltagarnas tillfredsställelse med personalens bemötande under utredningen framstod 

mestadels som mycket hög. Då vårdpersonalens engagemang och omtanke upplevts som 

genuin samt då kvinnorna känt sig sedda som individer och inte endast som patienter 

framställdes bemötandet som gott. Kvinnorna upplevde att personalen genom sitt bemötande 

varit till stöd och hjälpt dem att orka igenom en svår tid. Personalen hade tagit god hand om 

kvinnorna, lyssnat och visat förståelse för deras situation vilket varit av avgörande betydelse 

för det psykosociala välbefinnandet och tillfredsställelsen med utredningen som helhet.  

”Det bemötande jag har fått… har bara varit underbart. Dom… har visat en 

enorm medmänsklighet, och ingett en enorm förståelse och trygghet.” 

Liksom gällande bemötande i övrigt var kvinnorna tillfredsställda med läkarnas bemötande då 

de känt sig sedda som individer och upplevt att läkaren visat ett uppriktigt engagemang för 

deras situation. Det framgick även vara av betydelse att läkaren avsatt tillräckligt med tid i 

samband med besöken för reaktion, frågor och samtal, särskilt vid diagnostillfället. De 

kvinnor som beskrev att anhörigas närvaro bekräftats och att läkaren visat lyhördhet för även 

deras upplevelser och frågor uppgav att det bidrog till tillfredsställelsen med bemötandet.  

Dåligt bemötande 

Samtliga bedömningar av personalens bemötande som dåligt delgavs i anknytning till 

beteenden hos personalen som av studiedeltagarna uppfattats som bristande intresse för dem 

som individer. Sådana beteenden uppgavs främst som att personalen fokuserat på de praktiska 

delarna av sitt arbete och utelämnat att samtala med kvinnorna under arbetet eller att 

efterfråga deras välmående. Sådana och liknande situationer framstod för kvinnorna som 

bristande medkänsla och engagemang hos personalen och beskrevs tillsammans med känslor 

som ilska, förtvivlan, ensamhet och ovilja till fortsatt kontakt med vården.  

”Man kan inte förvänta sig att läkare och sjuksköterskor skall ha tid för 

förståelse för den situation man befinner sig i… och intresse för den enskilde 

individen är inte så aktuellt längre.” 
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Diagnosbeskedet var en tidpunkt i utredningen då flera studiedeltagare reagerat på läkarnas 

bemötande. Då läkarna verkat stressade, inte givit tid för reaktion och samtal eller skickat 

iväg kvinnorna till gemensamma väntrum direkt efter cancerbeskedet framstod de som kalla 

och utan medkänsla. Oavsett på vilket sätt kvinnorna mottagit sin diagnos gavs förslag på att 

personal rutinmässigt borde rekommendera patienterna att ha en anhörig med sig till det besök 

då diagnosbesked delges. Att vara ensam vid diagnosbeskedet upplevdes som mycket jobbigt 

och ångestframkallande. Endast vårdpersonalens stöd kändes inte tillräckligt vid det tillfället, 

oavsett om kvinnorna var nöjda med personalens bemötande i samband med diagnosbeskedet 

eller inte. 

Information 

God information 

Att få tillgång till grundlig och fullständig information under utredningen uppgavs vara viktigt 

för studiedeltagarnas vårdtillfredsställelse. Den faktor som tydligast framställdes i anknytning 

till hög tillfredsställelse med information under utredning var att informationen varit 

lättillgänglig. Lättillgänglighet beskrevs som att personalen spontant delgivit information eller 

visat sig villiga att informera vid tillfrågan. Det uppgavs även vara av betydelse att 

informationen givits personligen med gott om tid för återkoppling samt att informationen varit 

tillräcklig och förklarats på ett förståeligt sätt. Då information även riktats till anhöriga 

upplevdes det av kvinnorna som positivt. 

”Sjukhuspersonalen har varit mycket tillmötesgående och svarat på alla mina 

frågor och förklarat allt på ett förståeligt sätt.” 

Bristande information 

I studiematerialet framställdes bristande information i anknytning till lägre tillfredsställelse 

med vården. Behov av mer information om cancertypen, undersökningar och provtagningar, 

tillgängliga resurser, väntetider, kontaktsätt och fortsatt planering framgick. Kvinnorna 

upplevde besökstiderna som korta och uppgav att all information de kände behov av därutöver 

var svårtillgänglig och upp till dem själva att ta reda på. Återigen framställdes behovet av en 

kontaktperson inom vården som kunnat informera och svara på frågor och funderingar. 

”All information som jag har behövt utöver de korta läkarbesöken har jag fått 

skaffa själv.” 
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Det förekom upplevelser av att utredningen gick framåt men att kvinnorna själva inte 

fullständigt följde med i vad som hände och varför. Kvinnorna kände att de inte delgavs all 

information som personalen hade kunskap om vilket gav känslan av att personalen ansåg 

kvinnornas situation vara en bagatell. Händelser som att personal inte ringt upp enligt 

överenskommelse eller att väntetider varit längre än utlovat fick de drabbade kvinnorna att 

känna sig förbisedda eller oviktiga. Känslan av att bli bemött mer som en arbetsuppgift än 

som individ beskrevs i samband med att information inte delgivits kvinnorna eller att tid för 

reaktion och återkoppling inte givits vid informationstillfällen. Information om att resurser 

som kurator och dietist fanns att tillgå delgavs i vissa fall inte alls.  

”Uppfattar totalt sett att… information inte funkar för mig som vårdtagare...” 

Kvinnorna uppgav lägre tillfredsställelse med information som givits per telefon eller brev än 

med information som givits i person. Då anhöriga varit med på informationstillfällen var det 

viktigt att kvinnan själv stod i centrum för samtalet. Känslor av att bli omyndigförklarad av 

vårdpersonalen uppstod då en för stor del av informationen riktats till den anhöriga. Händelser 

av att given information visat sig inte stämma uppgavs orsaka känslor av besvikelse, stress 

och sänkt förtroende för vården.  

”… det var olika telefonsvararbesked vid olika tillfällen… jag ska ringa 

oavbrutet för det kan komma ett annat besked. Känns inte tryggt.” 

Tillfället för diagnosbesked var en utmärkande del av utredningen och rutinerna för hur 

diagnosbesked meddelades spelade en klar roll för kvinnornas tillfredsställelse med vården. 

Meningarna om hur mycket information som var lämpligt att ge i samband med 

diagnosbesked skilde sig åt. Vissa studiedeltagare upplevde att de inte fått tillräckligt med 

information medan andra kände sig oförmögna att ta till sig all information som gavs på grund 

av chocken av själva diagnosen.  

”Allting gick så fort, direkt satt jag med en hel bunt information i knäet. Det var 

en sjukgymnast som… visade rörelser jag skulle göra efter operation… det var 

sköterska, kirurg samt provtagning… vid beskedet kanske man kan ta det lite 

lugnare…” 

Då cancerdiagnos meddelats per brev eller telefon upplevde kvinnorna sig oförberedda på att 

mottaga en cancerdiagnos och beskedet kom då som en chock. I de fallen hade kvinnorna 

heller inte alltid någon närstående närvarande vid diagnostillfället vilket upplevts som ensamt 
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och ångestframkallande. Frågor om beskedet fick ställas i telefon eller vänta till nästa 

läkarbesök. De kvinnor som fått sin cancerdiagnos per telefon eller brev ansåg att beskedet 

meddelats på ett olämpligt och okänsligt sätt.  

”Cancerbeskedet kom i brev med posten vilket ju blir en stor chock…” 

Generellt 

God vård 

Kommentarer som inte passade in under någon av de andra kategorierna samlades under 

kategorin generellt. Samtliga generella kommentarer bedömde vården under utredning som 

god utan att nämna specifika upplevelser. 

”En mycket nöjd patient, som har fått den bästa vård, vad jag förstår.” 

I anknytning till generella beskrivningar av hög vårdtillfredsställelse och god vård uppgavs 

positiva känslor som glädje, trygghet och belåtenhet. En känsla som tydligt framgick i 

studiematerialet var tacksamhet för den vård som mottagits. 

”Är mycket tacksam för den vård jag har fått… Stort tack för fin omvårdnad…” 

 

DISKUSSION 

Resultatet visade att bröstcancerpatienternas tillfredsställelse med den utredande vården 

varierade. Studiedeltagarna identifierade flera behov av förbättring av den utredande 

bröstcancervården gällande kategorierna organisation, kompetens, bemötande och 

information. Kategorin generellt visade att även fullständig tillfredsställelse förekom.  

Missnöje med vårdens tillgänglighet på grund av långa väntetider framstod ha tydligast 

anknytning till låg tillfredsställelse med vårdens organisation. Även bristande 

personalkontinuitet och bristande samordning av vården framgick ha ett klart samband med 

låg vårdtillfredsställelse hos deltagarna i studien. Känslor som beskrevs uppstå under långa 

väntetider var ångest och oro medan bristande personalkontinuitet och bristande samordning 

av vården beskrevs orsaka känslor som otrygghet och stress. Behov av utökad psykosocial 

vård under utredningen framgick. 
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 Den utredande vårdens kompetens upplevdes mestadels vara god. Professionell personal 

ingav enligt studiedeltagarna en känsla av att vara i trygga händer. Lägre tillfredsställelse med 

vården rapporterades i samband med misstag, bristande professionalitet i form av kunnig eller 

osäker personal, brister i utrustning och rutiner samt smärta i samband med undersökning 

eller provtagning. Bristande kompetens uppgavs i anknytning till stress. 

Vårdpersonalens bemötande var den kategori studiedeltagarna rapporterade högst 

tillfredsställelse med. Egenskaper hos personalen som förknippades med gott bemötande var 

intresse för patienten som individ, uppriktigt engagemang, förståelse, stöd och medkänsla. Då 

personalen fokuserade på de praktiska delarna av sitt arbete och inte uppmärksammade 

patienten som person uppfattades det av studiedeltagarna som dåligt bemötande vilket 

uppgavs i samband med ovilja till fortsatt kontakt med sjukvården.   

Gällande information under utredning uppgav studiedeltagarna hög tillfredsställelse då 

information varit lättillgänglig och korrekt, meddelats personligen, i viss mån även riktats till 

anhöriga samt då det funnits tid för reflektion och frågor vid informationstillfällena. Brister 

med information under utredning som uppgavs var otillräcklig eller svårtillgänglig 

information, felaktig information eller att informationen inte anpassades efter 

studiedeltagarnas behov och förmåga. I anknytning till felaktig information uppgavs otrygghet 

och stress.  

Resultatdiskussion 

Organisation 

Tillgänglighet 

Resultatet av studien stämmer överens med tidigare forskning om bröstcancerpatienters 

tillfredsställelse med den utredande vårdens tillgänglighet i form av väntetider19,20. Samtliga 

studiedeltagare som upplevt vårdens tillgänglighet som bristande under sin utredning på grund 

av långa väntetider uppgav det som en negativ faktor medan de studiedeltagare vars utredning 

gått snabbt kommenterade det positivt. Liksom tidigare forskning visat framgick att 

psykosocial stress var vanligt förekommande bland de studiedeltagare som upplevt långa 

väntetider19,20,21. Förutom att de mådde psykiskt sämre uppgav de även lägre tillfredsställelse 

med vården än de kvinnor som inte upplevt sin utredning som utdragen. Studien visade även 

att det förekom att kvinnorna bekymrade sig för att en eventuell cancer under de långa 

väntetiderna fått tid att växa vilket skulle ha försämrat deras prognos. Det finns inga 
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vetenskapliga bevis på att de tidsrymder som uppges i studiematerialet skulle ha någon 

betydelse för prognosen vid bröstcancer32 vilket är viktigt att informera bröstcancerpatienter 

om. Samtidigt bör deras oro tas på allvar då det även förekommer mer aggressiva och 

snabbväxande former av bröstcancer3. Faktorer som ökar psykosocial stress bidrar enligt 

Lazarus copingteori till att den situation individen befinner sig i upplevs svårare11. Det kan 

därför antas att långa väntetider och andra stressrelaterade förhållanden ställer högre krav på 

patientens copingförmågor. För att underlätta coping, säkerställa vårdens kvalitet, minska 

förekomsten av ångest och oro och gynna bröstcancerpatienternas allmänna välbefinnande bör 

kvalitetsförbättringsarbete inriktas på att minimera väntetiderna i utredningen, vilket även 

gavs som förslag på förbättring av vården av studiedeltagarna.  

Personalkontinuitet 

Det påvisades tydligt i studiens resultat att bröstcancerpatienterna kände behov av en bestämd 

läkare med särskilt ansvar för deras vård. Resultatet bekräftas av Sveriges Kommuner och 

Landstings öppna jämförelser som visar att många onkologiska patienter inte upplever att de 

har en fastställd läkare36. Kontinuitet av vårdpersonal framgick ha ett tydligt samband med 

bröstcancerpatienternas tillfredsställelse med vården. Att vid bokade besök få träffa samma 

personal, då särskilt läkare, beskrevs i samband med hög vårdtillfredsställelse och en känsla 

av trygghet. De studiedeltagare som träffat många olika läkare upplevde det som otryggt och 

stressande vilket uppgavs i samband med lägre vårdtillfredsställelse. Rättigheten till en 

patientansvarig läkare är fastställd i Hälso- och sjukvårdslagen som säger att varje patient som 

önskar eller har behov av en patientansvarig läkare ska erbjudas det27. I studiematerialet 

förekom beskrivningar av att tillgång till en ansvarig läkare efterfrågats utan gehör från 

vården, vilket strider mot Hälso- och sjukvårdslagen. I de fall då patientansvarig läkare är 

tilldelad patienten är det ändå inte alltid organisatoriskt möjligt att uppnå läkarkontinuitet vid 

patientens samtliga besök. I Cancerstrategin rekommenderas att varje cancerpatient får 

tillgång till en kontaktperson inom vården med uppgift att samordna patientens vård och 

kontakter under hela sjukdomsprocessen29 vilket överensstämmer väl med studiedeltagarnas 

önskemål. Att efterleva den rekommendationen kan tänkas minska patienternas känsla av 

otrygghet vid bristande personalkontinuitet. Även om patienterna då utsätts för att träffa olika 

vårdpersonal vid besöken får de genom tillgången till en utsedd kontaktperson ändå en slags 

personalkontinuitet. Att samordna vården så att färre åtskilda besök behövs minskar antalet 

personal patienten kommer i kontakt med och kan därmed tänkas bidraga till en upplevelse av 

personalkontinuitet, om sådan inte är organisatoriskt möjlig att genomföra fullt ut.  
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Samordning 

Kvinnorna i studien beskrev att de långa väntetiderna inte bara var emotionellt påfrestande 

utan även tog tid ifrån arbete och innebar tidsödande resor för vissa. Bröstcancerpatienterna 

beskrev behov av bättre samordnad vård, då särskilt i form av en möjlighet att genomföra fler 

läkarbesök, undersökningar och provtagningar vid ett och samma tillfälle. Exemplen från 

Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Malmö visar att en sådan utveckling 

är möjlig29. Att upprätta en mammografimottagning dit kvinnor som upplever 

bröstcancersymtom kan vända sig utan remiss från primärvården samt placera lokalerna för 

klinisk undersökning, radiologi och biopsi i anslutning till varandra för att låta patienten gå 

genom utredningens samtliga steg vid samma tillfälle kan tänkas förbättra vården på många 

sätt. Förutom att väntetiderna minskas minimeras möjligen även risken för missförstånd om 

vart i vårdkedjan patienten befinner sig. En mer samordnad organisation kan tänkas innebära 

minskade kostnader i form av reducerad administration. Att samordna vården så att flera 

besök, undersökningar och provtagningar kan utföras i anslutning till varandra kan möjligen 

även ha en samhällsekonomisk betydelse då det innebär mindre arbetsfrånvaro för de kvinnor 

som förvärvsarbetar.  

Psykosocial vård 

Studiedeltagarna önskade att mer uppmärksamhet ägnats åt deras psykosociala välbefinnande 

samt att rutiner för bättre uppföljning av detsamma funnits. Den brist på personalkontinuitet 

som framgick i studieresultatet uppgavs ha gett en känsla av otrygghet. Det kan tänkas 

försvåra möjligheten till psykosocial vård på så sätt att det är mindre troligt att patienterna 

uttalar sina psykosociala behov till personal som inte kommer vara anträffbar vid nästa besök 

likaväl som det försvårar uppföljning av uttalade behov att endast föra dem vidare via 

dokumentation till annan personal som inte känner patienten. I studien framgick att 

bröstcancerpatienterna uppfattat personalens stress och därför inte förmedlat sina 

psykosociala behov trots önskemål om att kunna göra det. Det är därför av vikt att 

vårdpersonalen öppnar för samtal om hur patienten upplever och hanterar sin situation och 

visar sig villiga att lyssna till svaren. De rekommendationer för cancervården som utarbetats i 

den Nationella Cancerstrategin säger bland annat att kurator ska vara delaktig i vården av 

varje cancerpatient som så önskar29. I studieresultatet framgick deltagarnas tillgänglighet till 

kurator ha varit bristande under utredningen. Personalkontinuitet tillsammans med säker 

tillgång till resurser som kurator kan tänkas bidraga till en vårdmiljö i vilken patienterna 

känner sig trygga att uttala sina psykosociala behov och rum för att möta de behoven finns.  
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Kompetens  

Professionalitet 

De brister i den utredande bröstcancervårdens professionalitet som upplevts förmedlades 

tydligt i form av otillräcklig vårdkontinuitet. Begreppet vårdkontinuitet innebär att 

kommunikationen mellan vårdens olika delar fungerar så att samtlig inblandad personal är 

fullständigt informerad om patientens vård och därför kan utföra vård som är relevant för 

patienten37. Upplevelser av bristande vårdkontinuitet beskrevs i studieresultatet i samband 

med lägre vårdtillfredsställelse och nedsatt psykosocialt välbefinnande i form av otrygghet 

och stress. I anknytning till upplevelser av bristande vårdkontinuitet efterfrågade 

studiedeltagarna återigen bättre samordning av vården. Att föra utredningens olika delar 

närmare varandra i tid och praktiskt utförande kan tänkas underlätta vidarebefordrandet av 

information i vårdkedjan och minska risken för att information förloras mellan vårdens olika 

steg. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det sjukvårdens skyldighet att tillgodose patientens 

behov av vårdkontinuitet27. Faktorer som kan tänkas försämra kontinuiteten inom vården är 

bristande dokumentation, att tillgänglig dokumentation inte läses inför patientens besök samt 

bristande kunskap om vårdens organisation och rutiner hos personalen. Samtliga faktorer 

regleras i de lagar som styr sjukvården och innebär en skyldighet hos vårdpersonalen att 

införskaffa nödvändig information och kunskap inför varje patientbesök28,18. Tidsbrist är en 

omständighet som kan tänkas begränsa vårdpersonalens möjligheter att följa den skyldigheten 

helt tillfredsställande. I studieresultatet framgick att bröstcancerpatienterna upplevt 

vårdpersonalen som jäktad samt bokade besök som korta utan tid för samtal. Studiedeltagarna 

uppgav även att antalet personal verkat vara otillräckligt. Sammantaget tyder skildringarna på 

tidsbrist vilket kan förmodas ha ett samband med den bristande vårdkontinuiteten.  

Misstag i vården  

Vårdkontinuitet kan i sin tur tänkas stå i relation till patientsäkerhet på så sätt att bristande 

kommunikation mellan olika delar av vården ökar risken för att misstag begås. I 

studiematerialet framkom att misstag av olika slag inträffat under bröstcancerpatienternas 

utredning. De flesta misstag som framgick ha begåtts av vårdpersonal handlade om att 

information missats att delges antingen patienten eller personal emellan. Då medicintekniska 

produkter inte fungerat eller inte funnits tillgängliga förekom att undersökningar och 

provtagningar inte kunnat genomföras som planerat. Sådana inträffanden strider mot Hälso- 

och sjukvårdlagen som föreskriver att där hälso- och sjukvård bedrivs skall det finnas den 

personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges27.  
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Studieresultatet visade att det förekom att bröstcancerpatienterna kände att de själva var 

tvungna att ta ansvar för sin vård. De upplevde att det var upp till dem att driva utredningen 

framåt eller att de behövde kontrollera vården för att eventuella misstag skulle upptäckas 

vilket beskrevs i anknytning till känslor av stress. Lazarus teori om coping11 stämmer återigen 

väl överens med studiedeltagarnas upplevelser då uppfattningen av att själv bära ansvar för 

vården kan tänkas öka bördan av en redan svår situation och därmed bidraga till den stress 

som upplevs. De studiedeltagare som däremot kände tillit till sjukvårdens kompetens 

upplevde trygghet. Enligt Lazarus copingteori11 kan det tolkas som att de tillfredsställda 

studiedeltagarna vågat lägga över ansvaret för sin utredning på sjukvården vilket gjort att 

deras situation upplevts som mer hanterbar och därmed minskat deras upplevelse av stress. 

Ansvaret för att patienten får den vård som behövs ligger på sjukvårdens organisation. 

Sjukvården är även skyldig att tillgodose patientens behov av trygghet och säkerhet27. Att få 

tillgång till en tillförlitlig kontaktperson med ansvar för att samordna vården kan tänkas 

minska ansvarskänslan och därmed den stress som kvinnorna i studien uppgav. Det är då 

viktigt att kontaktpersonen håller patienten uppdaterad om den individuella vårdprocessen för 

att säkerställa för patienten att ansvaret hanteras väl. Att minska risken för att misstag begås i 

vården är viktigt för att gynna patienternas säkerhet och välbefinnande samt för att undvika 

psykosocial stress. Hälso- och sjukvårdens fel och brister kan minimeras genom fortlöpande 

utvärderingar och kvalitetsförbättringsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter18. 

Bemötande 

Gott bemötande 

Bröstcancerpatienterna i studien upplevde att vårdpersonalens bemötande till största delen 

varit gott. Upplevt gott bemötande förmedlades i samband med hög tillfredsställelse med den 

utredande vården som helhet vilket stämmer överens med att tidigare forskning fastställer 

bemötande som en viktig faktor för patienttillfredsställelse19,20. Ett gott bemötande framgick 

ha haft en djupare innebörd för studiedeltagarna än om besöken upplevts som trevliga eller 

inte då studiedeltagarna uppgav att vårdpersonalen genom sitt goda bemötande förmedlat 

välvilja, visat omtanke, varit till stöd för patienterna och ingett förtroende. Baserat på 

studiedeltagarnas starka skildringar av bemötandets inverkan på deras psykosociala 

välbefinnande kan det argumenteras för att vårdpersonalen med hjälp av bemötande kan 

stödja patientens copingförmågor. Kunskap om copingmekanismer kan användas för att 

urskilja gynnsamma tankar och handlingar hos patienten och i samtal stärka och bekräfta dem. 

Det kan även vara värdefullt för patienten om vårdpersonalen har förmåga att upptäcka tecken 
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till ineffektiva copingmekanismer för att i dialog med patienten kunna uppmärksamma dem 

och utvärdera behovet av psykosocial vård. Bara genom att adressera sjukdomen på ett 

känslomässigt plan kan vårdpersonalen hjälpa de patienter som använder sig av undvikande 

copingmekanismer att kunna prata om cancern. Sjukvården är en naturlig plats för att öppna 

svåra samtal då patienten och personalens relation grundas just på förekomsten av sjukdom.  

Dåligt bemötande 

De fall av dåligt bemötande som framgick i studieresultatet förmedlades ha betydande 

inverkan på de drabbade kvinnorna. Att bli dåligt bemött uppgavs i samband med lägre 

tillfredsställelse med vården och beskrevs tillsammans med känslor av att bli kränkt eller vara 

oönskad. Studiens resultat förmedlade att bröstcancerpatienterna stod i beroendeställning till 

personalen inom hälso- och sjukvården. Förutom att vårdpersonalen hade tillgång till den 

information patienterna var i behov av hade de kunskap om och inflytande över sjukvårdens 

organisation på ett sätt som inte var möjligt för patienterna. Mot bakgrund av bemötandets 

samband med patienternas förtroende kan det tänkas att patienter upplever sig utelämnade åt 

personalens välvilja för att få tillgång till bästa möjliga vård. Den beroendeställning och 

psykosociala stress som bröstcancerpatienterna uppgav kan tänkas ge en ökad känslighet för 

vårdpersonalens bemötande. Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att vårdpersonal ska visa 

respekt för patienternas integritet och värdighet27. Det kan även argumenteras för att 

vårdpersonal i och med sin yrkesroll bör ha ett etiskt förhållningssätt baserat på en genuin 

omtanke om medmänniskor. Bröstcancerpatienternas upplevelse av vårdpersonalen som 

uppriktigt omtänksam eller likgiltig för patienterna som individer framgick i studien ha varit 

avgörande för om bemötandet uppfattats som tillfredsställande eller inte.  

Information 

God information 

De studiedeltagare som uppgav tillfredsställelse med informationen under utredning gjorde 

det främst i samband med att informationen varit lättillgänglig. God tillgång till information 

har genom tidigare forskning20,26 visats vara relaterat till hög patienttillfredsställelse med 

utredande bröstcancervård. Förutom att information varit lätt att få reda på framgick det vara 

av positiv betydelse för studiedeltagarna att given information varit tillräcklig och förståelig 

vilket bekräftas av att brister i given information i den genomförda studien samt i tidigare 

forskning19 visats vara relaterat till lägre vårdtillfredsställelse och stress.  
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Bristande information 

I studiens resultat framgick att tillgången till information under utredningen mestadels 

upplevts som bristande. Det förekom att vårdpersonalen uppfattades ha tillgång till mer 

information än vad som delgavs studiedeltagarna. För lite eller dåligt anpassad information 

uppgavs i anknytning till lägre tillfredsställelse med vården. Tidigare forskning19,20,26 styrker 

att tillgången till information har ett samband med patienternas tillfredsställelse med 

bröstcancervårdens utredande metoder. Fullgod information om aktuellt sjukdomstillstånd, 

tillgängliga undersökningar och behandlingar och deras förväntade effekter kan förmodas 

vara en förutsättning för att patienten ska kunna vara delaktig i beslut om sin egen vård. 

Delaktighet är en patienträttighet fastställd i Hälso- och sjukvårdslagen27. Utöver information 

som en kunskapsbas för att kunna ta beslut behöver patienten även inbjudas till att göra det 

genom att vårdpersonalen efterfrågar och sätter värde på patientens åsikter. Att inbjuda till 

delaktighet kan vara ett sätt att bekräfta patienten som individ vilket framgick i studiens 

resultat vara ett av studiedeltagarnas behov i mötet med vårdpersonalen. Cancerstrategins 

rekommendationer föreskriver att patienten ska vara delaktig i utformningen av sin egen 

vårdplan.29 I en vårdplan anges målen för vården samt planering för hur målen ska nås och 

utvärderas. Vårdplanens mål ska fastställas utifrån patientens behov och personalens 

kunskap39. Att låta patienten medverka i utformningen av sin egen vårdplan kan tänkas möta 

de informationsbehov som framgick i studiens resultat då det tydliggör för patienten de 

resurser som finns tillgängliga och vilka åtgärder som planeras. Direkta beskrivningar av hur 

bröstcancerpatienterna upplevt sin egen delaktighet i vården förekom inte i studiematerialet. 

En tänkbar anledning kan vara att patienter inte känner till rättigheten att vara delaktig i 

vårdens utformning och därför inte bedömer vården efter det kriteriet. Ansvaret för att 

informera patienterna om deras rättigheter och riktlinjer åligger enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen vårdpersonalen27 och skulle kunna vara en uppgift tilldelad kontaktpersonen.  

Generellt 

God vård 

De generella kommentarer som förekom i studieresultatet stämmer överens med den tidigare 

forskning20,21,22 som påvisat bröstcancerpatienter som tillfredsställda med den utredande 

vården i allmänhet.  
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Metoddiskussion 

Att mäta patienttillfredsställelse innebär vissa svårigheter. Patientens tillfredsställelse med 

vården påverkas av en mängd faktorer som patientens önskningar och förväntningar i relation 

till den faktiska upplevelsen40. Tidigare forskning har visat att förekomst av ångest, oro och 

depressiva symtom inte endast har ett samband med vårdens utformning utan även med 

personliga egenskaper, tidigare psykosocial ohälsa samt erfarenheter av närståendes sjuklighet 

i bröstcancer16. I den utförda studien efterfrågades inte sådana bakomliggande faktorer vilket 

gör att orsakerna till bröstcancerpatienternas uppfattningar om vården inte fullt ut kan förstås.  

Forskning har visat att patienter tenderar att endast rapportera låg tillfredsställelse med vården 

om större misstag begåtts. En patient som rapporterar hög tillfredsställelse behöver därför inte 

ha uppfattat vården som god utan endast som utan större brister40. Hur forskning om 

patienttillfredsställelse utförs har stor betydelse för vilket resultat som uppnås. 

Patienttillfredsställelse mäts ofta med enkäter. Forskning har visat att öppna frågor liksom den 

som användes i den utförda studien i högre grad får negativa svar än till exempel 

flervalsfrågor. I den utförda studiens resultat framgår övervägande upplevelser av negativa 

incidenter vilket kan vara en reflektion av enkätfrågans utformning. Endast en liten andel av 

studiedeltagarna i den större studien valde att kommentera vården under utredning. Det är 

tänkbart att patienterna då de varit nöjda med den utredande vården inte besvarade frågan på 

grund av att de inte ansåg sig ha något att rapportera. Studiens resultat visar i så fall på en 

lägre tillfredsställelse med den utredande vården än patientgruppen egentligen upplever. Å 

andra sidan kan det ha varit de patienter som mått riktigt dåligt eller haft många negativa 

upplevelser som inte orkat besvara frågan. Patienttillfredsställelse är inte ett statiskt fenomen 

och det kan därför hända att patienten vid mättillfället rapporterar en annan uppfattning än 

den som upplevdes i samband med själva vårdtillfället. Patienten kan ha fått ny information 

och kunskap, jämfört sin upplevelse med andras eller reflekterat över vården i efterhand på ett 

sätt som lett till en ändrad uppfattning41.  

Den kvalitativa metod som valdes för analys av studiematerialet var väl lämpad för studiens 

syfte. Enligt Graneheim och Lundman 34 beror det kvalitativa analysresultatets trovärdighet på 

dess giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet. Giltighet innebär att resultatet besvarar 

studiens syfte samt lyfter fram vad som är karaktäristiskt för studiens deltagare. Det kan ha 

varit till nackdel att författaren ensam utfört analysen då tolkningarna kan ha färgats av den 

personliga förförståelsen. Samtidigt utfördes analysen i dialog med författarens handledare 



33 
 

och studiens resultat stämmer väl med tidigare forskningsresultat vilket talar för dess giltighet. 

Studiens tillförlitlighet stärks genom en tydlig beskrivning av analysprocessen samt genom att 

bekräfta resultatet med hjälp av citat. Det var en nackdel för studien att de kommentarer som 

analyserades inte kunde utforskas närmare eller tydliggöras på samma sätt som varit möjligt 

om intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Att utföra intervjuer istället för att använda 

en enkät hade möjliggjort mer detaljerade svar och därmed minskat risken för tolkningsfel 

under analysen. Fördelen med den utförda datainsamlingsmetoden var att ett stort antal 

kvinnors upplevelser kunde analyseras vilket bidrog till resultatets överförbarhet. Det 

populationsbaserade urvalet ökar sannolikheten för att studiedeltagarna är representativa för 

bröstcancerpatienter i allmänhet vilket i sin tur ökar studieresultatets överförbarhet. Samtidigt 

var det endast 212 av de 1086 bröstcancerpatienter som deltog i den större studien som valde 

att kommentera vården under utredning vilket minskar överförbarheten. De övriga kvinnornas 

tillfredsställelse med vården under utredning samt hur deras upplevelser skulle ha påverkat 

studieresultatet är okänt, liksom anledningen till att vissa kvinnor valde att kommentera sin 

utredning och vissa inte.  

De deskriptiva data för undersökningsgruppen som presenteras i Tabell 1 visar att deltagarna i 

den utförda studien var något yngre än bröstcancerpatienter i allmänhet1. Studien av Höyer 

fann att bröstcancerpatienternas ålder var relaterad till deras tillfredsställelse med sjukvården 

på så sätt att ju äldre patienterna var desto högre vårdtillfredsställelse uppgav de26. Det kan 

därför tänkas att studiedeltagarnas ålder haft ett samband med den låga vårdtillfredsställelse 

som uppvisades i studieresultatet. Tabell 1 visar även att samtliga studiedeltagare vid 

besvarande av enkäten sedan tiden för diagnosbesked genomgått operation samt att många 

även genomgått strålbehandling. Eventuella negativa upplevelser i samband med den 

behandlande vården kan i efterhand ha påverkat patienternas syn även på den utredande 

vården. Förekomst av andra sjukdomar och dålig personlig ekonomi kan tänkas försämra 

patienternas välmående i allmänhet och på så sätt även förstärka negativa känslor i samband 

med vårdupplevelser.  

Studiens resultat kan anses trovärdigt men inte representativt för hur bröstcancerpatienter i 

allmänhet upplever och är tillfredsställda med den utredande vården. 

Kliniska implikationer 

Studien pekar på faktorer i vården som även genom tidigare forskning12,13,19,20,21,22,23,26 visats 

vara av relevans för bröstcancerpatienters tillfredsställelse med vården och för deras 
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psykosociala välmående. Studien kan därför ligga till grund för kvalitetsförbättringsarbete 

inom den utredande bröstcancervården. För att uppnå förbättring bör den trippeldiagnostiska 

metoden samordnas till en mer sammanhållen vårdkedja som möjliggör för fler 

undersökningar att genomföras vid samma tillfälle. Varje patient bör tilldelas en ansvarig 

läkare och en tillgänglig kontaktperson inom vården. Kontaktpersonen bör ha ett övergripande 

ansvar för patientens vård samt vara en samordnande och informerande tillgång för patienten. 

Att utöka den psykosociala vården under utredning genom att säkerställa att kuratorskontakt 

erbjuds samt att tid för samtal ges vid bokade besök skulle bättre tillmötesgå 

bröstcancerpatienternas behov och öka deras vårdtillfredsställelse. Ovanstående 

förbättringsbehov av den utredande bröstcancervården stämmer väl överens med 

Cancerstrategins rekommendationer för cancervården.29 RCC Uppsala/Örebro påbörjade 

under hösten 2011 arbetet med att förverkliga Cancerstrategins mål31 vilket förhoppningsvis 

leder till ökad patienttillfredsställelse med bröstcancervården. Vidare forskning om 

bröstcancerpatienters vårdtillfredsställelse bör utföras i syfte att utvärdera förbättringsarbetets 

resultat. Kvalitativ forskning kan bidraga till insikt i patienternas perspektiv på vården medan 

kvantitativ forskning kan påvisa samband mellan vårdrelaterade faktorer och 

patienttillfredsställelse.  

Slutsats 

Kvinnor under utredning för bröstcancer upplever att vårdrelaterade faktorer som vårdens 

organisation, personalens kompetens och bemötande samt information som delges har ett 

starkt samband med deras vårdtillfredsställelse och psykosociala hälsa under vårdtiden. 

Generellt sett uppgavs kompetensen i vården samt vårdpersonalens bemötande i samband med 

hög tillfredsställande medan vårdens organisation samt information uppgavs i samband med 

lägre tillfredsställelse. Samtidigt är varje bröstcancerpatients upplevelse av den utredande 

vården unik vilket tydliggör vikten av att bemöta varje patients behov individuellt.  
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