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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Syftet var att undersöka bröstcancerpatienters upplevelse av omhändertagandet i 

vården i samband med den onkologiska behandlingen. Metod: Studien har genomförts som 

en kvalitativ studie, baserad på en öppen fråga i en enkätstudie. Urvalet är baserat på det 

regionala Kvalitetsregistret för bröstcancer i Uppsala/Örebroregionen, sammanlagt 1573 

kvinnor erbjöds att delta i studien. Det slutliga deltagarantalet blev 312. Resultat: 

Bröstcancerpatienter är överlag nöjda med vården i samband med den onkologiska 

behandlingen. Kontinuitet, information, uppföljning och stöd upplevs vara bristfälligt. Det 

råder delade meningar om upplevelsen av bemötandet, men det framkommer att ett bra 

bemötande kännetecknas av lyhördhet och kunnighet medan ett dålig bemötande 

kännetecknas av stressad och okänslig personal. Planering i samband med behandlingar är 

viktigt för kvinnorna. Vårdmiljön och atmosfären på sjukhuset kan påverka upplevelsen av 

omhändertagandet. Ett vanligt förekommande önskemål är att ha en kontaktperson som är 

ansvarig för vården, som kvinnorna kan vända sig till vid frågor/funderingar. Slutsats: 

Patienttillfredsställelsen under onkologisk behandling är bland bröstcancerpatienter hög. 

Kontinuitet, uppföljning, information och stöd är däremot bristfällig och det krävs fler 

kvalitativa studier i syfte att studera om detta är något unikt för just denna studie eller något 

som förekommer generellt i den svenska onkologiska vården.  

Nyckelord: bröstcancer, omhändertagande, patienttillfredsställelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Aim: The aim of the present study was to examine breast cancer patients' experience of 

oncology care. Method: The study was conducted qualitatively, based on an open question in 

a survey. The patient selection was based on the Regional Quality Register of breast cancer in 

the Uppsala/Örebro region. 1573 women were invited to participate in the study and the final 

number of participants was 312. Result: Breast cancer patients were generally satisfied with 

their care during oncological treatment. Continuity, information, follow-up and support are 

inadequate. Opinion was divided about the experience of the health professional attitude but a 

good attitude was characterized in terms of responsiveness and skills whereas a bad attitude 

was characterized as stress and staff insensitivity. Treatment planning, the care environment 

and the hospital atmosphere affected the care experience. Many women requested a contact 

person to turn to with their questions/concerns. Conclusion: Patient satisfaction was high 

among breast cancer patients during oncological treatment. Continuity, follow-up, 

information and support was incomplete and further qualitative studies are required to be able 

to see if this is something unique to this study or if it is something that occurs generally in 

Swedish oncology care. 

 

Keywords: breast cancer, care/nursing, patient satisfaction.   
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INTRODUKTION 

 

1.1 Bröstcancer 

Varje år får över 7500 svenska kvinnor diagnosen bröstcancer, vilken idag är den vanligaste 

cancerformen bland kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen, 2011). I Europa är Sverige ett av de 

länder med högst incidens av bröstcancer (Ferlay, Parkin & Steliarova- Foucher, 2009). Enligt 

Socialstyrelsen (2007b) utvecklar var tionde svensk kvinna bröstcancer någon gång under sin 

livstid.  

Överlevnaden i bröstcancer i Sverige har visat sig vara hög, enligt Coleman et al. (2011) är 

överlevnaden bland svenska kvinnor 5 år efter bröstcancerdiagnosen 89 %. Överlevnaden har 

således ökat kraftigt de senaste 30 åren då den endast var 62 % 5 år efter diagnos i mitten av 

60-talet (Nordcan, 2012). Faktorer som kan ha påverkat att prognosen är mycket bättre idag 

än för 30 år sedan är bl.a. den adjuvanta behandlingen, mammografiscreeningen och att 

medvetenheten om symtom har ökat bland kvinnor vilket lett till att de söker sjukvård tidigare 

(Bergh et al., 2007).    

Cancer innebär en sjukdom i cellerna och i deras gener, den uppkommer till följd av ett flertal 

mutationer i cellernas gener (Bergh et al., 2007). När det bildats en cancercell sker inte längre 

celldelningen kontrollerat och cancercellerna som blir allt fler bildar en tumör 

(Socialstyrelsen, 2007b). Det som skiljer en cancercell från en frisk cell är att celldöden inte 

fungerar som den ska; den har en obegränsad celldelning, den växer på grund av egen 

stimulering, den påverkas inte längre av kroppens signaler att sluta växa och den kan själv 

påverka blodkärlstillväxten i tumören. Cancercellen kan sprida sig till andra organ i kroppen 

genom blod- och lymfsystemet (Cancerfonden, 2010).  

 

1.2 Behandling vid bröstcancer 

Behandlingen vid bröstcancer består ofta av en kombination av kirurgi, strålning och 

läkemedel. Cirka 90 % av kvinnorna behandlas inledningsvis med kirurgi och får därefter 

strålbehandling och/eller cytostatika. I vissa fall, till exempel vid stora tumörer eller om 

cancern har spridit sig till andra delar av kroppen, så inleds behandlingen med cytostatika 

innan kvinnan opereras (Bergh et al., 2007). Inför starten av behandling är flera parter 
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inblandade i syfte att fastställa hur behandlingen ska läggas upp för den enskilde patienten. 

Med hjälp av mammografi kan röntgenläkaren se exakt var tumören sitter och med cytologi 

kan man se hur tumören växer i bröstet. Därefter kan kirurgen, onkologen och eventuellt 

plastikkirurgen tillsammans bedöma hur behandlingen ska gå till (Bergh et al., 2007).  

 

Kirurgi är idag förstahandsvalet vid behandling av operabel bröstcancer och det finns två 

alternativ; bröstbevarande kirurgi och mastektomi (Bergh et al., 2007). Efter 

kirurgibehandling kan strålbehandling utföras som en tilläggsbehandling. Normalt ges 

strålbehandlingen fem dagar i veckan under en fem veckors period och vanligtvis träffar 

kvinnan en sjuksköterska vid varje behandlingstillfälle och en läkare vid några av 

behandlingstillfällena (Bergh et al., 2007). Som ytterligare tilläggsbehandling får en del 

bröstcancerpatienter cytostatika vilket har visats ge bättre effekt med färre återfall och en 

ökad överlevnad. Det vanliga är att kvinnan får flera sorters cytostatika och att behandlingen 

pågår i fyra-sex månader och ges var tredje eller var fjärde vecka efter den kirurgiska 

behandlingen. Förutom cytostatika får även en del kvinnor antihormon- eller 

antikroppsbehandling som tilläggsbehandling (Bergh et al., 2007).   

 

1.3 Riktlinjer inom bröstcancervården 

Enligt Socialstyrelsen (2007a) har vårdpersonalen en viktig uppgift i att se varje patients 

individuella förutsättningar och livssituation i syfte att försöka bemöta och lindra patientens 

problem som uppstår till följd av sjukdomen.  

Socialstyrelsen (2007a) har utarbetat riktlinjer som bland annat riktar sig till vård av 

bröstcancerpatienter. Målet med dessa riktlinjer är att bidra till att hälso- och sjukvårdens 

resurser används effektivt och att de fördelas efter behov. Dessa riktlinjer tar bland annat upp 

att uppföljning bör ske under eller efter avslutad behandling av bröstcancer, eftersom det ökar 

chanserna för att tidigt kunna fånga upp lokala botbara återfall och för att tidigt upptäcka och 

åtgärda eventuell bröstcancer i det andra bröstet. Uppföljning påverkar även kvaliteten i 

vården (Socialstyrelsen, 2007a).   

 

1.4 God vård 
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För att uppnå en god vård krävs enligt Socialstyrelsen (2007a) en patientfokuserad, 

kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård. Med detta 

menas att vården ska bygga på respekt för människors lika värde, den enskilde människans 

värdighet och varje individs självbestämmande och integritet, vilket har stöd i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). God hälso- och sjukvård ska kännetecknas av ett respektfullt 

bemötande av varje individ som söker vård och vården ska utföras med lyhördhet för den 

enskildes specifika behov, förutsättningar och förväntningar (SFS 1982:763), vilket kan 

uppnås genom dialog mellan vårdpersonal och patient (Socialstyrelsen, 2007a). För att 

patienten ska kunna hantera sin sjukdom samt vara delaktig och ha inflytande över sin egen 

hälsa, vård och behandling krävs det att patienten har kunskap, förståelse och insikt i sin 

sjukdom och behandling. För att uppnå detta behöver patienten individuellt anpassad 

information som förtydligas, upprepas och följs upp under hela vårdprocessen 

(Socialstyrelsen, 2007a). Socialstyrelsen (2007a) menar att kontinuitet och entydighet i 

kontakter och information är faktorer som kan bidra till en trygghet för patienten, vilket stöds 

av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som menar att hälso- och sjukvården ska 

bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård, bland annat genom att främja goda kontakter 

mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården. Enligt Statens offentliga utredningars (SOU) rapport från 

2009 är det viktigt för bröstcancerpatientens välbefinnande att hon får en tillförlitlig 

information och förtroendefull kommunikation, och därför rekommenderas bland annat att 

varje patient ska få tillgång till en egen kontaktperson i samband med cancervården. För att 

uppnå god vård ska hälso- och sjukvården även vara lättillgänglig för patienterna och vården 

som bedrivs ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard (SFS 1982:763). 

 

1.5 Information 

Flera studier visar att det finns ett stort behov av information hos bröstcancerpatienter (Davies 

et al., 2008; Koinberg, Holmberg & Fridlund, 2002; Smith et al., 2012). Det är viktigt att 

kvinnorna förstår den medicinska processen eftersom missförstånd och ovisshet om 

behandlingen och hur den kan påverka den framtida hälsan kan leda till oro och ångest 

(Cowley, Heyman, Stanton & Milner, 2000; Halkett et al. 2012).   
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Cowley et al. (2000) har däremot sett att kvinnor som får för mycket information om vad de 

kommer att tampas med under behandlingen riskerar att drabbas av ångest och depression, 

och att detta i vissa fall kan hindra återhämtning efter behandling. 

 

1.6 Kontinuitet och delaktighet 

Delaktighet i vården och under behandling av kvinnor med bröstcancer är viktigt (Davies et 

al., 2008) och påverkar hur de upplever kontinuitet i vården (Nazareth et al., 2008). 

Kontinuitet bidrar i sin tur till att kvinnorna får uppföljning, men även att de känner att de kan 

lita på sin vårdgivare (Lafferty et al., 2011). För bröstcancerpatienten är det viktigt att hon 

upplever att vårdgivaren är påläst och känner patienten och hennes historia (ibid.). Det har 

visat sig att bröstcancerpatienter önskar ha en läkare som har det huvudsakliga ansvaret för 

deras behandling och uppföljning, och som de kan vända sig till med frågor om deras 

hälsotillstånd och behandling (Au et al., 2012; Hudson et al., 2012).    

 

1.7 Copingstrategier 

Psykologen Richard Lazarus har utvecklat en copingteori vilken bygger på att det är 

patientens egna tankar om sin egen situation som utgör grunden för dennes upplevelse av 

belastning eller stress (Kristoffersen, 2009). Patienten kommer att reagera och handla utifrån 

en kognitiv bedömning som bygger på faktorer hos henne själv och hur hon tolkar situationen 

hon befinner sig i. Utifrån denna bedömning kan patienten välja en problemorienterad coping 

eller en emotionellt orienterad coping (ibid.). Enligt Cowley et al. (2000) är det vanligt att 

bröstcancerpatienter hanterar sin sjukdom och behandling genom att fortsätta leva normalt, 

det vill säga genom att hålla upp en god min, fortsätta med de dagliga rutinerna, försöka hitta 

humor i sin vardag och strukturera upp och planera sin tid. Dock påverkas förmågan att 

fortsätta sitt normala liv av att det fysiska och psykiska tillståndet åker upp och ner väldigt 

mycket till följd av perioderna med cytostatika (Cowley et al., 2000). Enligt Kristoffersen 

(2009) kan sjuksköterskan främja coping genom att ta reda på information om förhållanden 

som påverkar patientens kognitiva bedömning, sjuksköterskan kan därefter vidta konkreta 

åtgärder för att minska upplevelsen av hot och stärka patientens möjligheter att hantera 

situationen på ett aktivt sätt.      
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1.8 Patienttillfredsställelse  

Information och socialt stöd från vårdpersonal har visat sig påverka den psykosociala 

funktionen och livskvalitet hos bröstcancerpatienter (Knobf, 2011) men har också visat sig 

påverka graden av patienttillfredsställelse under den onkologiska behandlingen (Geinitz et al., 

2012). Om kvinnornas informationsbehov uppfylls, ökar patienttillfredsställelsen (Au et al., 

2012; Smith et al., 2012) likaså om kvinnorna får stöd från vårdpersonal och om de upplever 

kontinuitet i vården (Au et al., 2012). Patienttillfredsställelse har visats sig ha ett samband 

med om patienten har eller inte har depression eller ångest (Bui, Ostir, Kuo, Freeman & 

Goodwin, 2005), samt hur patienten upplever sin egen livskvalitet (Montazeri, 2008).  Under 

den onkologiska behandlingen har patienttillfredsställelsen visats vara hög bland 

cancerpatienter i allmänhet (Geinitz, 2012) och enligt de Boch (2004) skattade 

bröstcancerpatienter hög tillfredsställelse med vården under onkologisk behandling. Lis, 

Rodeghier och Gupta (2009) har gjort en litteraturöversikt som visar att resultaten gällande 

patienttillfredsställelse under onkologisk behandling är motsägande och att fler studier kring 

ämnet behövs. 

 

1.9 Projektet bakom studien 

År 2007 startades projektet ”Livskvalitet, vårdtillfredsställelse och återgång till arbete hos 

kvinnor med bröstcancer”, vars syfte bland annat är att beskriva hur kvinnor under de tre 

första åren efter en bröstcancerdiagnos upplever livskvalitet och vårdtillfredsställelse. Syftet 

är också att undersöka om det finns samband mellan kliniska och sociodemografiska variabler 

och hur kvinnorna mår en längre tid efter diagnosen. Den longitudinella enkätstudien bestod 

av tre mättillfällen. Baslinjemätningen genomfördes i genomsnitt 4 månader efter diagnosen, 

därefter har kvinnorna besvarat enkäter vid 16 och 38 månader efter diagnosen. Från 

baslinjemätningen fanns obearbetat material där deltagarna hade fått möjligheten att med egna 

ord beskriva upplevelsen av vården i samband med onkologisk behandling. Detta material har 

varit grunden i föreliggande studie.  

 

1.10 Problembeskrivning 



6 
 

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen i Sverige och årligen får över 7500 kvinnor 

diagnosen vilket innebär att en stor andel svenska kvinnor genomgår onkologisk behandling. 

Tidigare forskning har visat att patienttillfredsställelsen inom cancervård är hög, dock är det 

brist på studier där patienter med bröstcancer skattar sin tillfredsställelse med vården och 

omhändertagandet under den onkologiska behandlingen specifikt, vilket gäller både utländska 

och svenska studier. Vid tidigare forskning har studierna fokuserat på en eller flera faktorer, 

exempelvis information eller stöd från vårdpersonal, i syfte att utreda om dessa faktorer 

påverkar patienttillfredsställelsen. För att få en djupare förståelse för bröstcancerpatienters 

upplevelser och därigenom möjliggöra en förbättring av omvårdanden och bemötandet är det 

viktigt att fler studier genomförs där patienter med egna ord får berätta om sina upplevelser 

och tillfredsställelsen av vården. 

 

1.11 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka bröstcancerpatienters upplevelse av 

omhändertagandet i vården i samband med den onkologiska behandlingen.  

 

2. METOD 

 

2.1 Design 

Föreliggande studie är en kvalitativ studie, baserad på en enkätstudie. 

 

2.2 Urval 

Studiens urval är baserat på det regionala Kvalitetsregistret för bröstcancer i 

Uppsala/Örebroregionen där alla nya bröstcancerfall i den regionen registreras. 

Inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle ha diagnostiserats med primär bröstcancer under 

perioden 1 mars 2007 till 31 juli 2008. Totalt 1573 kvinnor erbjöds att delta, varav 1108 

kvinnor tackade ja. Tjugotvå kvinnor exkluderades: 2 stycken på grund av att anhöriga fyllt i 

enkäten åt kvinnorna, 5 stycken på grund av sent svar, och 15 stycken på grund av att 
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kodnummer saknades. Totalt 1086 (69 %) kvinnor besvarade baslinjemätningen och av dessa 

är det 312 (29%) kvinnor som har skrivit kortare eller längre kommentarer om deras 

upplevelse av vården i samband med den onkologiska behandlingen. Det blev alltså ett 

bortfall på 71 %. Deskriptiv data om dessa 312 kvinnor redovisas i Tabell 1.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

I enkäten ingick olika instrument: The European Organization for Research and Treatment 

of Cancer (EORTC) quality of life questionnaires QLQ-C30 + den svenska tilläggsmodulen 

BR23, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) och vårdtillfredsställelse. 

Vårdtillfredsställelse mättes med ett studiespecifikt instrument framtaget av Gunnel Larsson 

vid kliniken för Onkologisk endokrinologi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala (Bilaga 1). I 

enkäten fick kvinnorna bland annat svara på hur de tyckte att informationen hade varit inför 

strålbehandling och medicinsk behandling och om tillräckligt med tid hade varit avsatt för 

diskussion med läkare inför behandling. Frågorna handlade även om hur de upplevde 

möjligheten att kunna påverka behandlingstider, men också möjligheten att få en ansvarig 

läkare eller sjuksköterska och telefonnummer till dessa. Kvinnorna fick också frågor om 

bemötande och hur de upplevde att läkare och sjuksköterska kunde visa förståelse för deras 

situation. I instrumentet om vårdtillfredsställelse ingick en öppen fråga; ”Kommentarer och 

förslag när det gäller vården i samband med onkologiska behandlingen:” där kvinnorna fick 

skriva fritt om deras upplevelse av omhändertagandet i samband med onkologisk behandling. 

Denna öppna fråga och dess svar från kvinnorna är det material som har legat till grund för 

föreliggande studie. I enkäten ingick även frågor om sociodemografiska aspekter, socialt stöd 

och komorbiditet. Data från enkäten kompletterades med kliniska sjukdoms- och 

behandlingsspecifika data som hämtades från det regionala Kvalitetsregistret för bröstcancer.   
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Tabell 1. Deskriptiv data om kvinnor med bröstcancer som ingår i studien (n=312). 

 Antal % 
Ålder (median, variationsvidd) 60, 58  

Civilstatus   

Gift/Sambo 204 65 

Singel/särbo 108 35 

Barn   

Ja 272 87 

Nej 37 12 

Ej svarat 3 1 

Sysselsättning   

Pensionär 116 37 

Arbetar/studerar 70 22 

Sjukskriven 98 31 

Annat 28 9 

Utbildning   

Universitet 125 40 

Annat  187 60 

Cancertyp   

Invasiv cancer 279 89 

In situ 33 11 

Spridning lymfkörtel  105 34 

Ej bedömt 34 11 

Fjärrmetastaser  4 1  

Ej möjligt att bedöma 20 6 

Operation 311 99 

Strålning 211 68 

Läkemedelsbehandling   

Cytostatika 116 37 

Hormonbehandling 207 66 

Antikroppsbehandling 21 7 

Bröstcancer tidigare 12 4 

Komorbiditet   

1 övrig sjukdom 100 32 

2 övriga sjukdomar 51 16 

≥ 3 övr. sjukdomar 60 19 

Stöd inom familjen   

Ja 266 85 

Nej 38 12 

Ej svarat 8 3 

Stöd utanför familjen   

Ja 273 88 

Nej 36 12 

Ej svarat 3 1 

 

 

2.4 Procedur 
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Under perioden 2007-09-10 t.o.m. 2008-08-08 genomfördes varje månad en sökning i 

Regionalt Cancercentrums (RCC) (tidigare Regionalt Onkologiskt Centrum) 

bröstcancerregister för att identifiera alla nyregistrerade bröstcancerfall. Innan kvinnorna 

inkluderades i studien gjordes en kontroll i folkbokföringsregistret att kvinnorna fortfarande 

levde. En lista över alla deltagare med tillhörande kodnummer gjordes och kodnumren 

överfördes till frågeformulären. Därefter skickades frågeformulär och informationsbrev 

(Bilaga 2) om studien till kvinnorna. Ett frankerat svarskuvert bifogades som vid samtycke till 

deltagande skulle skickas till RCC. Vid uteblivna svar skickades upp till två påminnelser till 

kvinnorna. Personalen på RCC matade in svaren i en för denna studie skapad databas. 

Enkätdata sammanfördes med registerdata för att komplettera enkätdata med medicinska 

variabler. Innan överföring från RCC avidentifierades patientdata.  

 

2.5 Bearbetning och analys 

Författarna till föreliggande studie har inledningsvis kontrollerat att texterna, i det Excel-

dokument där de 312 kommentarerna har sammanställts, ordagrant stämmer överens med 

kommentarerna i enkäterna.  

Bearbetning och analys av materialet från den öppna frågan har gjorts som en kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är en vanlig analysmetod att använda inom 

omvårdnadsforskning (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) har materialet lästs igenom upprepade gånger och därefter har meningsbärande enheter 

identifierats och plockats ut. Dessa har sedan kondenserats ner till kondenserade meningar i 

syfte att korta ner texten samtidigt som innebörden av texten bevaras (Graneheim & 

Lundman, 2004). Varje kondenserad mening fick sedan en kod och därefter har samtliga 

koder placerats i underkategorier utifrån kodernas innehåll. En kod ska bara kunna passa in i 

en kategori och den ska inte kunna hamna mellan två kategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). Underkategorier med liknande innehåll sattes sedan ihop till en huvudkategori. 

Huvudkategorierna och underkategorierna presenteras i Tabell 2. Innehållsanalysen är 

manifest i syfte att beskriva det som faktiskt sägs i kommentarerna utan tolkning (Graneheim 

& Lundman, 2004) och därför har kommentarer som har varit svåra att förstå exkluderats. 

Resultatet presenteras i löpande text i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) och 

exempel på hur analysen har gått till presenteras i Tabell 2.  
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Under bearbetningen av materialet har författarna var och en analyserat svaren från deltagarna 

och sedan jämfört analyserna i syfte att skapa en större tillförlitlighet till studiens resultat. 

 

Tabell 2. Exempel på bearbetning och analys av kommentarer.  

 

Meningsbärande 

 enhet 

 

 

Kondenserad  

Mening 

 

Kod 

 

Under- 

kategori 

 

 

Huvud- 

kategori 

...Det skulle också kännas bättre 

om någon sjuksköterska/läkare 

hörde av sig mellan 

behandlingarna för att höra efter 

ur det går och hur jag mår. Nu får 

jag behandling under två timmar 

och sedan är det bara att åka hem 

och vänta på att må dåligt några 

dagar innan "världen återvänder" 

Man är så utlämnad åt sig själv. 

Skulle kännas bättre 

om någon 

sjuksköterska/läkare 

hörde av sig mellan 

behandlingarna. Nu får 

jag behandling och 

sedan är det bara att 

åka hem. Man är så 

utlämnad åt sig själv. 

Det skulle 

kännas bättre 

om någon 

sjuksköterska/ 

läkare hörde 

av sig mellan 

behandling-

arna. Man är 

så utlämnad åt 

sig själv. 

 

Uppföljning Organisation 

Det bemötande jag har fått, från 

det att jag var till mammografi 

unders. Är upptäckt knöl i 

bröstet, till dags dato, har bara 

varit underbart. Dom här i X har 

visat en enorm medmänsklighet, 

och ingett en enorm förståelse 

och trygghet. Kort sagt: I X är 

alla underbara.                             

Det bemötande jag har 

fått… har bara varit 

underbart. Dom här i X 

har visat en enorm 

medmänsklighet, och 

ingett en enorm 

förståelse och 

trygghet... 

 

Underbart 

bemötande. 

Personalen har 

visat enorm 

medmänsklig-

het, ingett 

enorm 

förståelse och 

trygghet.   

Professionellt 

bemötande 

Bemötande 

 

 

2.6 Etiska överväganden 

Enligt konfidentialitetskravet ska allt material göras praktiskt omöjligt för utomstående att få 

ta del av och de som använder materialet har tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, i.d.). Under tiden 

materialet till studien bearbetades och analyserades, skedde detta på den plats där data har 

förvarats sedan enkätundersökningen genomfördes och materialet har inte flyttats från denna 

plats under arbetets gång. Författarna till föreliggande studie har diskuterat möjligheten att 

kvinnorna kan känna rädsla att de ska få ett annorlunda bemötande i vården till följd av deras 

deltagande i studien. Enligt konfidentialitetskravet informerades kvinnorna genom 

informationsbrev (Bilaga 2) inför studien om att deras svar skulle förvaras enligt gällande 



11 
 

regler för sekretess samt att deras deltagande inte skulle komma att påverka deras 

omhändertagande i vården. 

Forskningsansvariga ska inför en vetenskaplig undersökning enligt nyttjandekravet överväga 

riskerna för att resultatet av studien används felaktigt, exempelvis att insamlade 

personuppgifter används för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde 

(Vetenskapsrådet, i.d.). Eftersom materialet till föreliggande studie har avidentifierats redan 

innan författarna mottagit materialet anses risken för att deltagarnas uppgifter och enkätsvar 

skulle komma att användas i ett icke vetenskapligt syfte vara ytterst liten.  Det har inte 

bedömts finnas några medicinska risker för deltagarna. 

Enligt informationskravet ska forskaren informera deltagarna om den aktuella forskningens 

syfte, vilka villkor som gäller för deras deltagande samt att deras deltagande är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, i.d.). I enlighet med 

informationskravet informerades kvinnorna (Bilaga 2) om studiens syfte, att deras deltagande 

var frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande när de ville under studiens gång 

(Vetenskapsrådet, i.d.). Enligt samtyckeskravet samtyckte kvinnorna till deltagande genom att 

besvara enkäten.  

Projektet ”Livskvalitet, vårdtillfredsställelse och återgång till arbete hos kvinnor med 

bröstcancer”, har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (diarienummer: 

2007/187, 2010/104 och 2010/104/2).  

 

3. RESULTAT 

Resultatet av analysen presenteras i löpande text nedan. Utifrån det övergripande resultatet 

har temat ”Upplevelser av omhändertagandet i samband med vården under onkologisk 

behandling” skapats. Under analysen delades koderna in i relevanta underkategorier som 

sedan placerades under huvudkategorierna organisation, bemötande, information, god vård, 

vård miljö och stöd. Temat, huvudkategorierna samt underkategorierna presenteras i Tabell 3.  
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 Tabell 3. Tema, huvudkategorier och underkategorier.  

 

3.1 God vård 

Huvudkategorin god vård har delats upp i de tre underkategorierna; Vård och 

omhändertagandet under behandling, felhanteringar/felbehandlingar och oprofessionellt. 

Vård och omhändertagandet under behandling 

Överlag har kvinnorna varit nöjda med vården under den onkologiska behandlingen. Flera har 

valt att endast skriva att de är nöjda med vården utan att beskriva varför. Möjlighet att kunna 

påverka vård och behandling har funnits, vilket uttrycks som positivt. En kvinna nämner även 

att hon upplevt att personalen har sett henne som en egen individ och inte bara en i mängden.  

”En bra sak på vårdavdelningen: man kände sig som en person och inte ett 

nummer! All personal på sjukhuset får ta del av det berömmet.”  

Kvinna, 78 år 

Felhantering/felbehandling 

Flera deltagare har upplevt att de på ett eller annat sätt blivit felbehandlade under vårdtiden. 

Några har drabbats av komplikationer i samband med operationer vilket har förlängt och 

försvårat återhämtning och fortsatt behandling. Andra beskriver att de blivit felbehandlade när 

God vård 

Vård och 

omhändertagandet 

under behandling 

Felhantering och 

felbehandling 

Oprofessionellt 
 

Bemötande 

 

Professionellt 

bemötande 

Opersonligt 

bemötande 

och bristande 

lyhördhet 

 

Organisation 

Korta 

vårdtider 

Kontinuitet 

Uppföljning 

Planering 
 

Information 

Otillfredsställande 

information 

Tillfredsställande 

Information 

 

Stöd 

Erbjuden 

stöd 

Otillräckligt 

stöd 

Coping 

 

Vårdmiljö 

Ofräscha 

lokaler och 

rörigt under 

behandling 

Lugn 

atmosfär 

 

 Upplevelser av omhändertagandet i samband med vården under onkologisk 

behandling 
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läkare inte har lyssnat och tagit dem på allvar, eller när behandling eller operation inte har gått 

som läkaren hade trott och informerat om från början.  

”När man tog bort förbandet upptäcktes sårinfektion trots att jag ringt om att 

såret inte kändes bra med värk, rodnad och svullnad! Det skulle vara så! Pc-

kur. Ny op. 5/6-07.” 

Kvinna, 69 år 

”Om jag känner en knöl så känner jag en knöl och vill minst av allt bli 

ifrågasatt” 

Kvinna, 54 år 

Oprofessionellt  

Missnöje med vården hänvisas till att läkarna har varit klantiga och osäkra i sin yrkesroll 

vilket har inneburit att förtroendet för personalen har minskat. I vissa fall har läkaren inte varit 

påläst vilket de hade önskat för att känna att läkaren har tillräcklig insyn.  

”Att läkaren läst journalen innan besöket eller att man läser tillsammans vid 

besöket. Mer insyn.” 

Kvinna, 58 år 

”Träffade en läkare som var väldigt osäker, detta kändes inte alls bra för mig i 

denna situation. Läkarna måste inge förtroende och stabilitet vilket de andra 

har gjort som jag har träffat.” 

 Kvinna, 39 år 

Brister i samarbetet mellan avdelningar och övriga instanser har även påtalats.   

”Bättre samarbete mellan de olika avd...”  

Kvinna, 49 år 

Några kvinnor önskar att läkare och sjuksköterskor hade ägnat mer tid åt dem under 

behandlingsperioden, att mer fokus hade lagts på den psykiska hälsan och att fler 

specialistutbildade sjuksköterskor hade funnits till hands.  

”Finns ju alltid större behov av samtal med läkare/sjuksköterska.”  

Kvinna, 57 år 



14 
 

”Att det definitivt behövs fler spe. Utbildade sjuksköterskor ...” 

Kvinna, 65 år 

Kvinnorna upplever heller inte att de har fått träffa läkare och sjuksköterskor i den 

utsträckningen som de är i behov av under behandlingen. 

”Har ej blivit erbjuden att träffa läkare under strålbehandling. Får 

uppfattningen att stråltiderna är så "tighta"...”  

Kvinna, 45 år 

 

3.2 Bemötande 

Denna huvudkategori har delats upp i två underkategorier; professionellt bemötande och 

opersonligt bemötande och bristande lyhördhet.  

Professionellt bemötande 

Många kvinnor har valt att kommentera hur de har upplevt bemötandet från personalen. Drygt 

hälften uppger att de är mycket nöjda med bemötandet och omhändertagandet och tycker att 

personalen har varit kunniga, lyhörda och att de har kunnat uppfylla deras önskemål i 

samband med behandling och har kunnat inge hopp under en svår tid.  Många nämner att de 

upplevt att personalen har varit professionella vilket har gjort att de känt trygghet och 

förtroende för personalen och omhändertagandet. En kvinna kommenterade att personalens 

kunnighet och tiden hon lade ner med omtanke för patienterna, som sammankopplat med 

ålder och lång tid i yrket.  

”Proffsiga sjuksköterskor som lyssnar, informerar, tipsar, pratar, ger empati 

och behandlar en mycket bra. Man känner sig trygg och väl omhändertagen.”  

Kvinna, 40 år 

”Äldre, kunniga sköterskor som tog sig tid och fick mig att gå ner i varv.” 

Kvinna, 54 år 

Några kvinnor har upplevt att det förekommit tids- och personalbrist på avdelningarna under 

behandling. Önskemål om mer personal har framkommit i analysen. De framhäver ändå i 
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enkäterna att de är nöjda med omhändertagandet. Ett par kvinnor uttrycker en tacksamhet för 

personalens engagemang och omhändertagande trots den rådande arbetssituationen.  

”Trots hög arbetsbelastning gör all personal sitt bästa och skall för detta ha en 

eloge.” 

Kvinna, 65 år 

”Tidsbrist gäller överallt i samband med operation och vård.” 

Kvinna, 67 år 

Opersonligt bemötande och bristande lyhördhet 

Ungefär hälften av kvinnorna ansåg däremot att de hade fått ett dåligt bemötande av 

personalen och många upplevde att personalen var stressad och okänslig. En kvinna tvingades 

klä på sig och äta trots ovilja till att göra det och en kvinna såg en klar försämring i 

bemötandet från hur det var för några år sedan.  

”Men omvårdnadspersonalen var stenhård, det var bara att försöka att få på sig 

kläderna och få i sig lite käk, så skulle det kännas bättre.” 

 Kvinna, 64 år 

Några kvinnor kände att de blev placerade i ett fack, det förväntades att man skulle må dåligt 

efter behandlingen och kvinnorna upplevde sig som en i mängden och att vården inte 

anpassades utifrån deras förutsättningar.  

”Jag är ett objekt, en statistikenhet. Undrar ibland varför vissa av personalen 

är kvar i yrket.” 

Kvinna, 45 år 

”Utgå inte heller från att man är sjukskriven och hemma. När jag säger att jag 

arbetar möts jag ofta av förvåning”   

Kvinna, 48 år 

 

3.3 Organisation 

Inom huvudkategorin organisation tas korta vårdtider, kontinuitet, uppföljning och planering 

upp.  
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Korta vårdtider 

Många har valt att använda uttrycket ”löpande band” när de beskriver sina upplevelser av 

vården. Övervägande del framställer detta som något negativt och endast några få ställer sig 

varken för eller emot att vården sker på ”löpande band”. Kvinnorna önskar att de hade fått 

stanna längre tid på sjukhuset efter behandlingen, dels för att det känns osäkert och otryggt att 

åka hem, och dels för att man känner sig om en i mängden när allt går så fort.  

”Löpande bandet "bör" läggas ner!” 

Kvinna, 52 år 

”Hade en önskan att få stanna en extra natt. Eftersom jag ej hade någon 

hemma, som kunde se till mig. Och jag mådde dåligt både psykiskt och 

fysiskt...”  

Kvinna, 64 år 

Det var dock en kvinna som var positiv till att behandlingen går på ”löpande band”.  

”Jag uppskattar löpande-band-hanteringen vid strålningen. Det gör att många 

snabbt får sin behandling.” 

Kvinna, 48 år 

Kontinuitet 

En väldigt stor del av deltagarna konstaterar att de har fått träffa många olika läkare och 

sjuksköterskor under behandlingstiden. I de flesta fall framkommer det inte om detta ansågs 

vara negativt eller positivt, dock var det en större del som var negativt inställda till att träffa 

olika läkare, jämfört med de som var positivt inställda. Många av de som upplevde en brist på 

kontinuitet ansåg att de kände en viss otrygghet och att de inte visste vart de skulle vända sig 

med när frågor och funderingar uppstod. Flertalet har uttryckt en önskan om att det skulle ha 

funnits en läkare som haft ett övergripande ansvar för deras vård eller att de hade haft en 

specifik kontaktperson. Att ha en och samma läkare under behandlingstiden har visat sig ge 

trygghet hos kvinnorna. 

”... Efter avslutad strålbehandling lämnas man med sina Nolvadex, ... "Kontakta 

din behandlande läkare" står det i bipacksedlarna under biverkningar. VEM ÄR 

MIN BEHANDLANDE LÄKARE? ...” 
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Kvinna, 58 år 

”Att få träffa samma personer varje dag kändes skönt.” 

Kvinna, 68 år 

Flera kvinnor som har haft olika läkare uppger ändå att bemötandet från varje enskild läkare 

har varit bra och professionellt. Att träffa olika läkare upplevs ibland vara till sin fördel 

eftersom fler synvinklar på sjukdom och behandling erhållits.  

”Jag träffade många sköterskor och läkare men det gjorde inget... Alla var 

oerhört vänliga, professionella och förstående.” 

Kvinna, 44 år 

”Jag har under behandlingstiden haft fyra läkarbesök. Olika läkare varje gång. 

... var det riktigt bra att få olika läkares synpunkter på sjukdom/behandling 

förlopp etc.”  

Kvinna, 62 år 

Det beskrivs som att det saknas kontaktmöjligheter när frågor och funderingar uppstår. Flera 

har efterfrågat mailadress eller telefonnummer till avdelningen eller till en ansvarig 

sjuksköterska eller läkare.  

”Det hade känts mycket bättre om man hade fått ett läkarnummer att ringa till. 

Den "bröstsköterska" man försökte få tag på, var ju aldrig anträffbar.”  

Kvinna, 78 år 

Uppföljning  

Vanligt förekommande är att kvinnorna har fått behandling för bröstcancer men inte fått den 

uppföljning de är i behov av, de har istället fått ta eget ansvar för uppföljningen. Kvinnorna 

upplever även bristande uppföljning efter behandlingen då man har blivit friskförklarad och 

hemskickad, med en avsaknad av fortsatt planering och uppföljning. Vissa av kvinnorna 

använder uttrycket ”lämnad åt sitt öde” när de beskriver upplevelsen av vården efter 

behandling och några har lämnat specifika önskemål om att någon ringde hem efter varje 

behandling.  
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”... Nu får jag behandling under två timmar och sedan är det bara att åka hem 

och vänta på att må dåligt några dagar innan "världen återvänder" Man är så 

utlämnad åt sig själv ...”  

Kvinna, 35 år 

”... men jag tycker att det vore väldigt bra om någon "kollade upp en" efter 

varje behandling...”  

Kvinna, 35 år 

Planering 

Ett fåtal kvinnor valde att kommentera planeringen inför och under behandling. Övervägande 

del av de kvinnor som bor långt från sjukhuset har upplevt det svårt att anpassa 

behandlingstider till sitt vardagliga liv och generellt sett har många efterfrågar att i god tid 

före behandlingarna få ett tidsschema. Kvinnorna som bor långt borta från sjukhuset har 

upplevt det som jobbigt med långa resor och att varje behandling blir väldigt tidskrävande. 

”Problemet är att i god tid få behandlingstider så att man har möjlighet att 

fortsätta arbeta som vanligt... Där hade jag gärna sett att jag fått tiderna några 

veckor i förväg vilket jag efterfrågade flera gånger.”  

Kvinna, 56 år 

”Problemet för mig, som måste åka långt för behandling, är de långa 

väntetiderna på att bussen går tillbaka. Minst 8 timmar per dag gick åt och det 

är ganska mycket i den här situationen.” 

Kvinna, 66 år 

Ungefär hälften av de som kommenterat planeringen var emellertid nöjda med den eftersom 

de har fått schema inför behandling och på så vis kunnat planera sin vardag utifrån det.  

”... jag får alla datum i förväg vet precis vad som ska hända ...” 

Kvinna, 53 år 

 

3.4 Information 
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Huvudkategorin information är uppdelad i två underkategorier; otillfredsställande information 

och tillfredsställande information.   

Otillfredsställande information 

En övervägande del av de kvinnor som valt att kommentera upplevelserna av information 

under behandling uttrycker ett missnöje. En stor del hade önskat att få mer information inför, 

under och efter behandling. Flera kvinnor efterfrågar upprepad information och mer tips 

gällande kost, motion, mental träning och vad man bör eller inte bör göra. Många har påpekat 

att de har fått skaffa information på egen hand.  

”Mer information om vad som händer i kroppen vid dessa behandlingar. ” 

Kvinna, 43 år 

”Mer tips på egenvård för att stärka immunsystemet t.ex. gällande kost, motion, 

mental träning, faser i sorgearbetet m.m.” 

Kvinna, 55 år 

”All information som jag har behövt ut över de korta läkarbesöken har jag fått 

skaffa själv...” Kvinna, 67 år 

När det gäller information om biverkningar, är det väldigt olika från person till person kring 

hur man vill ha det. Hälften av kvinnorna som kommenterar detta, hade önskat att få veta mer 

om vilka biverkningar de kunde få av sina läkemedel. 

”Mer information om hur kroppen påverkas av de olika behandlingarna... Ett 

enkelt informationsblad om biverkningar och vad som händer efter en 

behandling” 

Kvinna, 58 år 

Medan andra hälften har upplevt att de har fått veta för mycket om biverkningar och därmed 

känt att de har påverkats negativt av att veta vad som eventuellt kan drabba dem. 

”Negativ information inför strålbehandlingen av läkaren. Upplever att det ej är 

meningsfullt att få reda på alla biverkningar ... Allt för negativt att få reda på 

alla biverkningar”  

Kvinna, 77 år 
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Informationen har många gånger varit otydlig och oförståelig, vilket ibland hänvisas till 

kommunikationssvårigheter mellan patient och vårdgivare. Vissa kvinnor har upplevt att de 

har fått fel information under vårdtiden, främst när de har haft flera olika läkare, som har gett 

olika besked om behandling och diagnos.  

”Att läkarna pratar svenska begripligt eller har en tolk.” 

Kvinna, 51 år 

”Onkologläkaren berättade dessutom vid mitt första besök hos honom att hela 

bröstet var "en förstadie till cancer" Jag skulle önskat all information rätt ifrån 

början.”  

Kvinna, 59 år 

Tillfredsställande information 

En mindre del av kvinnorna är dock nöjda med den information de har mottagit före, under 

och efter behandling. Det har framkommit att faktorer som tydlighet, saklighet och gott om tid 

är viktiga samt att personalen har kontrollerat att kvinnorna har förstått informationen.  

”Däremot gott om tid för samtal med sköterskor och mycket bra information om 

strålningsbehandling” 

 Kvinna, 67 år 

”Det jag uppskattade mest var tydlig information och rakt på sak.”  

Kvinna, 67 år 

De som har varit nöjda med informationen har många gånger fått både muntlig och skriftlig 

information. Dock bör det tilläggas att flera har valt att bara skriva att de är nöjda med 

informationen utan att gå in på varför. 

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

Bra att kunna gå tillbaka till det skriftliga när man kommit hem och behöver få 

informationen på plats” 

Kvinna, 48 år 

 

3.5 Stöd  
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Huvudkategorin stöd har delats upp i tre underkategorier; erbjuden stöd, otillräckligt stöd och 

coping.   

Erbjuden stöd 

En minoritet av kvinnorna som har valt att kommentera stödet i samband med behandlingen 

uppger att de blivit erbjudna stöd i form av kuratorskontakt. Vissa har tackat ja till 

erbjudandet och sedan haft kuratorskontakt under hela vårdtiden, medan några har avböjt 

kontakt med kurator.  

”… Kurator som ringde och kollade om jag behövde prata...” 

Kvinna, 43 år 

Otillräckligt stöd 

De flesta kvinnor som har kommenterat kring stöd, upplevde inte att de fick något erbjudande 

om kuratorskontakt eller annat stöd. Det framkommer att dessa kvinnor önskar att de hade fått 

den möjligheten. Andra har önskat att få vara med i någon slags stödgrupp för att få träffa 

andra kvinnor i samma situation.  Ett par kvinnor har också beskrivit att de inte fått tillräckligt 

stöd från vårdpersonalen på avdelningen.  

”I papper jag fått står det att man kan få kuratorshjälp. Jag har blivit 

uppmanad att om jag vill ha det får jag söka själv på annat håll!” 

Kvinna, 59 år 

Coping  

Faktorer som tycks viktiga för att klara behandlingen bättre är ett bra bemötande från 

personalen, att kvinnorna upplever att sjukvården satsar på dem och att de under 

behandlingens gång har fått tillfredsställande och förståelig information. Andra faktorer som 

framkommit är tillgång till stöd från anhöriga och vänner, även djur har nämnts vara en hjälp 

under behandling.  

”Jag känner att onkologen och X's läns landsting verkligen satsar allt på att 

göra mig frisk. Kosta vad det kosta vill. Därför är jag så trygg och mår så bra.” 

Kvinna, 53 år 
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3.6 Vårdmiljö 

Huvudkategorin vårdmiljö har två underkategorier; ofräscha lokaler och rörigt under 

behandling samt lugn atmosfär. 

Ofräscha lokaler och rörigt under behandling 

Några kvinnor har kommenterat vårdmiljön under deras behandling. De kvinnor som är 

missnöjda hänvisar detta både till att avdelningen var ostädad och kändes ofräsch, men också 

att miljön kändes stimmig, rörig och stojig. Flera har skrivit att det har varit trångt på 

avdelningarna och många patienter har fått dela rum under behandlingen.  

”... Jag upplevde den stimmig och orolig.”  

Kvinna, 69 år 

”… Tråkiga, trånga behandlingslokaler, små väntrum och 3 pers. i samma rum 

som fick cytostatika. Kvinnor och män huller om buller + anhöriga som 

iakttog.” 

Kvinna, 58 år 

Lugn atmosfär 

Vårdmiljö som ansetts vara positiv hänvisas framförallt till att det var en trevlig atmosfär och 

att klimatet på avdelningen upplevdes som lugnt och avspänt. Några kvinnor har även skrivit 

att de upplevde avdelningen som mysig. En kvinna poängterar särskilt att akvariet som fanns 

på den avdelning hon behandlades bidrog till den goda vårdmiljön.  

”Mycket avspänd och vänlig atmosfär överhuvudtaget” 

Kvinna, 68 år 

 

4. DISKUSSION 

Sammanfattning 

Överlag är kvinnorna nöjda med vården i samband med behandlingen, faktorer som ökar 

patienttillfredsställelsen är trygghet, förtroende för vårdpersonalen, att vårdpersonalen tar sig 

tid och att kvinnorna har känt sig delaktiga i vården. Det framkommer dock att uppföljning 
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och information under behandlingen är bristfällig och något som gör kvinnorna otrygga och 

osäkra i omhändertagandet. Kontinuiteten är också bristfällig men är för de flesta kvinnor 

inget som påverkar omhändertagandet, men fler är negativa än positiva till detta. Även brist 

på stöd framkommer tydligt men tas inte upp av lika många kvinnor. Hur kvinnorna har blivit 

bemötta råder det delade meningar om, men det som framkommer är att ett gott bemötande 

kännetecknas av kunnig och lyhörd personal medan ett dåligt bemötande kännetecknas av 

stressad och okänslig personal. Planering har visat sig vara viktigt i samband med 

behandlingarna då många kvinnor vill fortsätta sitt dagliga liv och därför är beroende av att 

behandlingar planeras i god tid och helst utifrån kvinnornas önskemål.  

4.1 Resultatdiskussion 

God vård  

Resultatet visar att kvinnorna överlag är nöjda med vården under den onkologiska 

behandlingen, vilket stämmer väl överens med tidigare forskning (Geinitz et al., 2012; de 

Boch, 2004). Geinitz et al. (2012), Au et al. (2012) och Smith et al. (2012) har visat att god 

information, kontinuitet och stöd kan påverka patientillfredsställelse, detta strider dock mot 

resultatet i denna studie, då kvinnorna överlag uppger hög tillfredsställelse av 

omhändertagandet, men samtidigt anser att informationen, kontinuiteten, uppföljningen och 

stödet har varit bristfälligt. Detta skulle kunna förklaras med att de kvinnor som beskrivit att 

de är nöjda med vården inte är samma kvinnor som har upplevt att information, kontinuitet, 

uppföljning och stöd är bristfälligt. Eftersom de kvinnor som upplevt brister i vården är färre 

så blir resulatet att övervägande del är nöjda med vården trots att det uppenbarligen finns 

kvinnor som inte är tillfredsställda med vården de mottagit under behandling.  

Ett kännetecken för god vård är när kvinnorna har upplevt att de varit delaktiga och kunnat 

påverka sin behandling, vilket stämmer överens med Socialstyrelsen (2007a) som menar att 

delaktighet är viktigt för att kunna hantera sin sjukdom och det man går igenom. 

Att känna trygghet och förtroende för vårdpersonalen har visat sig vara viktigt för 

bröstcancerpatienter, vilket är i enlighet med Socialstyrelsens (2007a) rekommendationer att 

en säker vård krävs för att kunna ge god vård.    

Bemötande 
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Synpunkterna kring bemötandet skiljer sig åt, ungefär hälften av kvinnorna är nöjda med 

bemötandet de har fått av vårdpersonalen och hälften anser inte att de har fått ett bra 

bemötande. Enligt HSL (SFS 1982:763) ska patienten vårdas utifrån ett respektfullt 

bemötande och med lyhördhet för patienten, och resultatet i föreliggande studie visar tydligt 

att de kvinnor som var nöjda med bemötandet hade upplevt att personalen var lyhörda och 

bemötte dem med respekt.   

Socialstyrelsen (2007a) menar att patientens integritet och självbestämmandes ska vara i 

fokus, och vårdpersonalen ska vara lyhörda och se patientens individuella förutsättningar och 

livssituation för att kunna bemöta patienten på ett bra sätt. I föreliggande studie kom det fram 

att kvinnorna som upplevde ett dåligt bemötande ansåg att personalen inte hade sett till deras 

individuella förutsättningar, utan mer behandlat alla patienter lika och inte gett någon 

möjlighet att kunna påverka deras behandling. Det här skulle kunna bero på att 

arbetssituationen för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal ser ut som den gör, som 

sjuksköterska vill man vara lyhörd och se till patientens individuella behov men tids- och 

personalbrist kanske gör det omöjligt och fokus läggs istället på annat.  

Organisation 

Bröstcancerpatienter önskar och efterfrågar att en läkare har det övergripande ansvaret för 

deras behandling, detta stämmer väl överens med tidigare forskning (Au et al., 2012). Enligt 

Au et al., (2012) är det viktigt att ha en ansvarig läkare eftersom det leder till att kvinnorna 

upplever en bättre uppföljning under och efter behandling, samt att de vet till vem de ska 

vända sig med sina frågor och funderingar, vilket är samma resultat som framkommit i 

föreliggande studie. Tidigare forskning (Lafferty et al., 2011) har visat att kontinuitet under 

behandling ger kvinnorna tillit och förtroende för läkaren och en känsla att läkaren ”känner” 

patienten samt är påläst inför mötet vilket överensstämmer med föreliggande studies resultat. 

Enligt SOU (2009) föreslås att varje patient ska ha tillgång till en egen kontaktperson under 

vårdtiden i syfte att stärka patientens ställning i cancervården, vilket överensstämmer med 

Socialstyrelsens (2007a) och HSL (SFS 1982:763) föreskrifter om att patienter ska tillgodoses 

kontinuitet i vården.  Många kvinnor i föreliggande studie har specifikt önskat att ha en egen 

kontaktperson eftersom det hade känts tryggare för dem, Socialstyrelsen (2007a) menar att 

kontinuitet påverkar graden av trygghet hos patienterna. Tillförlitlig information och 

förtroendefull kommunikation ger ökat välbefinnande och kan uppnås om patienten har en 

kontaktperson (SOU, 2009), vilket stämmer med resultatet som författarna har kunnat se då 



25 
 

flera kvinnor som har haft en kontaktperson under behandlingstiden har upplevt det som bra 

eftersom de bland annat vet vem de ska vända sig till för att få tillförlitlig information. 

Det framkommer i föreliggande studie att bröstcancerpatienter upplever en brist i uppföljning 

under och framför allt efter behandling. I analysen framkom att alla kvinnor som valt att 

kommentera uppföljning efter behandling var missnöjda med den. En teori är att det för dessa 

kvinnor har blivit en vana att vara sjuk och när de sedan friskförklaras och ska klara sig själva 

så upplevs det konstigt och skrämmande trots att de egentligen inte behöver mer hjälp från 

sjukvården rent fysiskt. Däremot kanske det finns ett behov av psykiskt stöd från sjukvården 

och därför upplevs uppföljning som otillräcklig för dem. Dessa kvinnor har förmodligen varit 

sjuka under en lång tid och är vana att anpassa sitt liv efter sjukdomen och alla behandlingar, 

men när de friskförklaras så infinner sig en slags tomhetskänsla. Enligt Socialstyrelsen 

(2007a) påverkas kvaliteten i vården av huruvida uppföljning sker. Tidigare forskning 

(Hudson et al., 2012) har visat att det är viktigt för bröstcancerpatienter att de får träffa 

samma läkare under uppföljningen som de hade under behandling, vilket även kvinnorna i 

föreliggande studie efterfrågade. SOU (2009) föreslår att det ska genomföras en nationell 

patientundersökning bland alla patienter med cancer, och att det ska inkluderas mått på 

hälsorelaterad livskvalitet och patienttillfredsställelse i samtliga nationella kvalitetsregister i 

syfte att stärka uppföljning från ett patientperspektiv. 

I föreliggande studie framkommer det att planering i samband med behandling är väldigt 

viktigt för kvinnorna som helst hade velat få ett schema över behandlingarna i god tid för att 

kunna planera sin vardag och kunna fortsätta med t.ex. arbete, vilket stämmer med tidigare 

studier (Cowley et al., 2000) som har sett att kvinnor med bröstcancer ofta vill fortsätta leva 

sitt normala liv trots att de genomgår en cancerbehandling.  

Information  

Studiens resultat tyder på att kvinnor som behandlas för bröstcancer inte får tillräcklig 

information inför och under behandling. Tidigare forskning har visat att bröstcancerpatienter 

har ett stort behov av information, (Davies et al., 2008; Koinberg, Holmberg & Fridlund, 

2002; Smith et al., 2012) vilket även framkommer i resultatet av denna studie. Större delen av 

kvinnorna är missnöjda med informationen de fått i samband med behandlingen och har 

efterfrågat tydligare information som upprepas och är anpassad efter deras förutsättningar att 

förstå informationen. Socialstyrelsen (2007a) menar att en dialog mellan patient och 

vårdgivare krävs för att vården ska kunna anpassas efter individens förutsättningar, 
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förväntningar och värderingar. För att patienten ska kunna hantera sin sjukdom krävs att 

patienten har kunskap om sjukdom och behandling, och för att få kunskap behövs individuellt 

anpassad information som upprepas och förtydligas under behandlingens gång 

(Socialstyrelsen, 2007a). 

Au et al. (2012) samt Smith et al. (2012) har sett att god information kan höja graden av 

patienttillfredsställelse, och en hög patienttillfredsställelse kan i sin tur påverka att kvinnorna 

inte drabbas av ångest och depression (Bui et al., 2005). I föreliggande studie är 

informationen bristfällig men övervägande del av kvinnorna upplevs ändå vara tillfredsställda 

med vården och omhändertagandet vilket gör att det inte går att dra någon slutsats huruvida 

information kan påverka patienttillfredsställelsen som i sin tur påverkar risken att drabbas av 

psykisk ohälsa. För att en slutsats om hur information kan påverka patienttillfredsställelsen 

skulle kunna dragits hade författarna behövt veta vad kvinnorna som uppgav att de var nöjda 

med vården ansåg om informationen de fått. De flesta kvinnorna uppgav endast att de var 

nöjda utan att beskriva varför de var nöjda med vården och därför går det inte att säga vilka 

faktorer som ökar patienttillfredsställelsen i denna studie.  

Andra studier har visat att det finns ett ökat behov av information inför behandling då ovisshet 

kan leda till ångest och oro (Halkett et al., 2012; Cowley et al., 2000) något som delvis stärks 

av resultatet i föreliggande studie då kvinnorna har uttryckt att det har varit väldigt 

påfrestande att vara otillräckligt informerad inför en behandling.  

Resultatet visar dock att vissa kvinnor anser sig ha fått för mycket information inför 

behandlingarna, i synnerhet biverkningar, vilket har lett till att kvinnorna har känt oro för att 

de ska drabbas av många och jobbiga biverkningar. Detta stämmer väl överens med tidigare 

forskning som har visat att för mycket information riskerar att ge kvinnorna ångest och 

depression, samt kan hindra återhämtningen efter behandling (Cowley et al., 2000). För att 

undvika detta måste informationen anpassas efter varje enskild individ. Som vårdpersonal 

måste man försöka ta reda på patientens förutsättningar att kunna ta in information samt ha en 

dialog med patienten i syfte att lyfta fram patientens behov och önskemål om hur vården ska 

utföras. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Socialstyrelsen (2007a) är detta 

ett ansvar som vi som vårdpersonal har gentemot patienterna.  

Stöd och coping 
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Många kvinnor uttrycker att stödet från vårdpersonal har varit bristfälligt och många skriver 

att de hade önskat få mer stöd och att det skulle ha varit tillgängligare för dem. I och med att 

stödet har varit bristfälligt har många känt att de har fått ordna med stöd på egen hand vilket 

har varit väldigt påfrestande för dem. Tidigare studier har visat att just socialt stöd kan 

påverka livskvaliteten hos bröstcancerpatienter (Knobf, 2011) men även graden av 

patienttillfredsställelsen (Geinitz et al., 2012). I detta fall har patienttillfredsställelsen varit 

hög bland kvinnorna trots att många har uttryckt att stödet har varit bristfälligt, vilket talar 

emot att stöd påverkar graden av patienttillfredsställelsen. Återigen skulle detta kunna 

förklaras med att det inte är samma kvinnor som uppger sig nöjda med vården som även 

beskriver stöd som bristfälligt.  

Studiens resultat visar att kvinnornas sätt att hantera sin sjukdom på kan påverkas av 

personalens bemötande, god information och att kvinnorna upplever att sjukvården satsar på 

dem. Att personalens bemötande kan påverka kvinnornas sätt att hantera sin sjukdom stämmer 

överens med Lazarus copingteori som menar att sjuksköterskan i sitt bemötande kan främja 

coping hos patienten, vilket beskrivs i Kristoffersen (2009). Resultatet visar även att släkt och 

vänner är något som hjälper kvinnorna att hantera sin situation och många har beskrivit att 

planering inför behandlingar är viktigt för att de ska kunna fortsätta sitt vanliga liv trots 

sjukdomen vilket överensstämmer bra med vad tidigare studier har visat (Cowley et al., 

2000).   

Vårdmiljö  

Ett resultat som författarna inte hade räknat med var det faktum att en del av kvinnorna har 

kommenterat vårdmiljön under behandling, vilket har påverkat upplevelsen av vården på ett 

negativt sätt. Det som i huvudsak har lyfts fram av kvinnorna är att de har upplevt att 

lokalerna har varit ofräscha och ostädade. Ofräscha och otillräckligt städade lokaler strider 

mot HSL riktlinjer (SFS 1982:763) för hur god vård ska kunna uppnås vilket är att erbjuda en 

god hygienisk standard. Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2006) har i sin studie kunnat 

se att vårdmiljön kan förebygga och lindra lidande genom bland annat renlighet. Detta är 

något som därför bör studeras närmare och utvecklas inom cancervården.  

Något som kvinnorna däremot har upplevt som positivt i vårdmiljön är atmosfären; trevlig 

personal och bra stämning under behandlingen är något som har haft betydelse för 

upplevelsen av omhändertagandet. Det har dock inte gått att finna tidigare studier som har 
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undersökt hur atmosfären upplevs och hur den kan påverka upplevelsen av vården och 

omhändertagandet.   

Med tanke på studiens resultat och att det saknas tidigare studier som har undersökt hur 

vårdmiljön kan påverka upplevelsen av vården och omhändertagandet i samband med 

onkologisk behandling, talar det för att det finns ett behov av studier som undersöker detta i 

syfte att förbättra och utveckla vårdmiljön.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Urval 

Av de 1086 kvinnor som deltog i studien var det 312 kvinnor som valde att kommentera den 

öppna frågan, som har legat till grund för föreliggande studie. Av dessa 312 kommentarer har 

en del kommentarer aktivt valts bort, på grund av svårigheter att förstå vad kvinnorna 

menade. Syftet var att göra en manifest analys vilket inte tillåter tolkning av materialet.   

Bortfallet anses vara relativt stort (71 %) då endast 29 % av kvinnorna som svarat på 

baslinjemätningen har valt att lämna kommentarer i den öppna frågan. Att så pass få har valt 

att kommentera omhändertagandet under onkologisk behandling skulle kunna förklaras med 

att kvinnorna som genomgår en behandling för bröstcancer kan vara väldigt påverkade av 

själva behandlingen och sjukdomen, både fysiskt och psykiskt. Brist på ork och vilja att skriva 

om sina upplevelser kanske har gjort att många har avstått. Många av kommentarerna handlar 

om negativa upplevelser som kvinnorna vill framföra och de kvinnor som haft positiva 

erfarenheter från behandlingarna kanske inte har samma behov att skriva om det och därför 

har det lett till färre kommentarer. De kvinnor som är helt nöjda kanske inte har reflekterat på 

samma sätt över t.ex. information och stöd som de kvinnor som upplevt de som bristfälliga. 

Dock kan det stora bortfallet inte helt förklaras med detta resonemang eftersom en stor del av 

kvinnorna ändå har valt att skriva att de är nöjda med vården under behandling.  

Datainsamlingsmetod 

Förutom den öppna frågan som denna studie har baserats på ingick ett flertal mer specifika 

frågor som kvinnorna fick besvara. Dessa frågor handlade bland annat om bemötande, 

kontinuitet, tid med läkare/sjuksköterska, information, uppföljning, tillgänglighet till 
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vårdpersonal, möjlighet att kunna påverka sina behandlingstider och om kvinnorna har 

upplevt att läkare/sjuksköterskor har visat förståelse för deras situation. Resultatet i denna 

studie handlar till stor del om just kontinuitet, information, bemötande, tillgång till ansvarig 

läkare/sjuksköterska, anpassning av behandlingstider och uppföljning vilket skulle kunna 

förklaras med att kvinnorna har fått besvara frågor kring dessa ämnen innan de skulle besvara 

den öppna frågan om omhändertagandet i samband med behandling. Förvånande nog spretar 

inte resultatet på det sättet man hade kunnat förvänta sig som när en öppen fråga ställs. Den 

öppna frågan har ställts till många olika kvinnor med olika erfarenheter vilket författarna 

trodde skulle leda till mer spretande kommentarer. Till exempel så har nästan alla kvinnor 

tagit upp det faktum att de har mött många olika sjuksköterskor och läkare under 

behandlingstiden och att de saknar en läkare eller sjuksköterska som har det övergripande 

ansvaret. Om kvinnorna endast hade fått besvara den öppna frågan hade kanske svaren blivit 

helt annorlunda och handlat om andra saker än just kontinuitet och ansvar.  

De negativa kommentarerna tar väldigt stor plats i studien, och detta skulle kunna bero på att 

de kvinnor som har negativa upplevelser av vården har varit med om en specifik händelse som 

de hänvisar till när de beskriver sina upplevelser.  Dessa kommentarer blir därför mer utförligt 

beskrivna jämfört med de kommentarerna där kvinnorna enbart beskriver att de är nöjda. De 

kvinnor som fått genomgående bra vård och behandling har kanske inte reflekterat i samma 

utsträckning över omhändertagandet, som de kvinnor som har negativa erfarenheter av 

vården. Detta gör det svårt att analysera och skriva mer om de positiva erfarenheterna 

kvinnorna har varit med om och för att detta skulle ha kunna gjorts hade kanske den öppna 

frågan kunnat ställas så att kvinnorna bads beskriva och förklara vad som gjort att de känner 

sig nöjda respektive missnöjda med vården. Egentligen är det en större del som är positiva 

men de kommentarerna tar mycket mindre plats och har inte gått att analysera och få ut 

resultat på samma sätt som de mer ingående negativa kommentarerna.  

Analys och bearbetning 

När materialet kontrollerades, genom att jämföra Excel dokumentet med enkäterna, hade de 

kommentarer som ansågs vara relevanta för studien redan då kunnat plockas ut i syfte att 

spara tid. Nu valdes istället att först göra kontrollen, och sedan ytterligare en kontroll för att 

plocka ut de kommentarer som ansågs relevanta. Detta innebar att mer tid gick åt men 

eftersom materialet först lästes igenom en gång utan att aktivt analysera det så fick författarna 

en första uppfattning om hur resultatet skulle se ut. Bortsortering av det som inte ansågs vara 
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relevant för studien blev därför lättare. Hade sorteringen gjorts samtidigt som första 

kontrollen/genomläsningen fanns risk att material hade tagits bort som sedan upptäckts ha 

betydelse för resultatet. Samtidigt som det skulle kunna finnas en risk att för mycket material 

hade tagits med vid första genomläsningen.  

Eftersom denna kvalitativa innehållsanalys är manifest så exkluderades vissa kommentarer till 

följd av att de var för svåra för att förstå. Risken fanns att en felaktig analys av 

kommentarerna skulle göras till följd av att det var svårt att tolka och förstå innebörden av det 

deltagaren hade skrivit. Detta kan till viss del förklaras av att författarna har liten erfarenhet 

av onkologisk vård och behandling, men det kan också förklaras av att kommenteraren ibland 

var otydligt formulerade. Vissa kommentarer exkluderas på grund av att kommentarerna var 

irrelevanta för denna studies syfte. 

När kodningen skulle göras hade materialet lästs igenom tre gånger vilket anses vara 

nödvändigt för att kunna utföra analysen (Graneheim & Lundman, 2004).  

I och med att litteratursökningen kompletterades efter att analysen gjordes, har författarna 

gjort analysen utan allt för stor påverkan av vad tidigare forskning har visat. Om 

litteratursökningen hade gjorts innan analysen fanns det risk för att författarna hade blivit 

påverkade av tidigare studier och redan innan varit inställd på att få ett visst resultat. 

Analysen gjordes var för sig, men när resultatet skulle skrivas ihop i löpande text krävdes det 

att författarna diskuterade och tillsammans kom fram till ett resultat som båda ansåg vara 

representativt för kvinnornas kommentarer.  

När en kvalitativ innehållsanalys görs, får de koder som hittas inte passa in under flera 

kategorier eller hamna mellan två kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Detta var ett 

problem under bearbetningen av materialet till denna studie, då kommentarerna ofta handlade 

om kvinnornas upplevelser och koderna från dessa kommentarer ofta kunde passa in under 

flera kategorier. Eftersom studien handlar om upplevelser så går det enligt Graneheim och 

Lundman (2004)  ändå bra att använda sig av denna sortens analys trots att risk finns för att 

koder kan passa in under flera kategorier.  

I de fall koder har haft liknande innehåll och samtidigt kunnat passa in i flera kategorier har 

författarna valt att sammanföra dessa två kategorier till en större kategori, vilket resulterade i 

färre underkategorier. Dock finns fortfarande koder som passar in under två olika kategorier, i 

dessa fall har vi valt den kategori som är mest relevant för koden.  
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4.3 Slutsats 

Patienttillfredsställelsen under onkologisk behandling är bland bröstcancerpatienter hög. 

Under behandlingen önskar kvinnorna att få ha en ansvarig läkare eller kontaktperson till sitt 

förfogande, som de kan vända sig till vid behov. Det råder delade meningar om hur 

bemötandet har varit under behandlingarna. Planering inför behandling har visat sig vara 

viktig för bröstcancerpatienter. Kontinuitet, uppföljning, information och stöd är bristfälligt 

och det krävs fler kvalitativa studier i syfte att studera om detta är något unikt för just denna 

studie eller något som förekommer generellt i den svenska onkologiska vården.  
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