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Till Dig som deltar i vår forskningsstudie om 
erfarenheter av omhändertagande och livssituation 

efter en bröstcancerdiagnos 
 
För ungefär ett år sedan fick Du information om denna studie och besvarade ett frågeformulär. 
Här kommer det andra frågeformuläret i undersökningen. Frågorna handlar om hur Du 
upplever Din nuvarande livssituation och hur nöjd Du är med den vård Du får/har fått under 
det senaste året i samband med Din bröstcancer. Det besvarade frågeformuläret skickas 
tillbaka i bifogat frankerat svarskuvert.  
 
Det tredje och sista frågeformuläret i studien skickas ut om ett och ett halvt år. 
 
Att få en cancerdiagnos kan vara en omtumlande upplevelse. För att kunna erbjuda en bra 
vård och ett gott omhändertagande är det viktigt att få kunskap om hur detta påverkar den 
enskilda individen. Syftet med denna studie är att ta reda på hur nöjda kvinnor i Uppsala-
Örebroregionen är med den vård de erhållit i samband med sin bröstcancer, samt hur de 
upplever sin livssituation under de första åren efter diagnosen. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och Ditt beslut påverkar inte Dina fortsatta kontakter med 
sjukvården. Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande.  
 
Studien sker i samarbete med Regionalt Onkologiskt Centrum i Uppsala varifrån enkäterna 
skickas ut och svaren sammanställs. Svaren kommer att sammanställas så att inga svar från 
enskilda individer kan utläsas. 
 
Ansvarig för genomförandet av studien är Birgitta Johansson vid Akademiska sjukhuset. 
Vetenskapligt ansvarig är docent Claudia Lampic, Uppsala universitet. Samordnare på 
Regionalt Onkologiskt Centrum är Annika Lidin-Lindqvist.  
 
Du har rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid 
behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson för detta är Birgitta Johansson.  
 
Har Du frågor om undersökningen är Du välkommen att kontakta någon av oss. 

 



Frågor om bröstrekonstruktion eller plastikoperation 
Följande frågor handlar om bröstrekonstruktion eller plastikoperation som gjorts efter en 
operation för bröstcancer. Besvara frågorna genom att markera det svarsalternativ som passar 
bäst för dig. Ange endast ett svarsalternativ för varje fråga. 
 

1. Vilken typ av operation gjordes när du opererades för bröstcancer? 

  Hela bröstet opererades bort 

  En del av bröstet opererades bort (Gå vidare till fråga 5) 
 

 Kommentar: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Frågor om bröstrekonstruktion till dig som har opererat bort hela bröstet 
 

2. Har du diskuterat frågan om bröstrekonstruktion med någon? 
  Nej   Ja   Minns ej 
 

 Om du svarade Ja: Vem tog det första initiativet till diskussionen? 

  Minns ej 

  Ansvarig kirurg 

  Ansvarig onkolog 

  Sjuksköterska på kirurgen 

  Sjuksköterska på onkologen 

  Min partner 

  Jag själv 

  Annan, nämligen______________________________________________________________ 

 

3a. Har du önskemål om att genomgå en bröstrekonstruktion? 

  Nej  

  Ja, men jag visste inte att möjligheten fanns 

  Ja, men jag har inte opererats ännu  

  Ja, jag har genomgått en bröstrekonstruktion (Besvara även fråga 3b och 3c) 

 3b. Ange vilken operation som gjordes 
  Det bortopererade bröstet rekonstruerades 
  Det friska bröstet opererades 
  Båda brösten opererades 

 3c. Bedöm resultatet av operationen 
  Mycket tillfredsställande 
  Ganska tillfredsställande 
  Varken tillfredsställande eller otillfredsställande 
  Ganska otillfredsställande 
  Mycket otillfredsställande 

 

4. Ange din anledning att genomgå/inte genomgå en bröstrekonstruktion: __________________ 

__________________________________________________________________________ 

Gå vidare till fråga 8 



Frågor om plastikoperation till dig som har opererat bort en del av bröstet 
 

5. Har du diskuterat frågan om plastikoperation med någon? 
  Nej   Ja   Minns ej 
 

 Om du svarade Ja: Vem tog det första initiativet till diskussionen? 

  Minns ej 

  Ansvarig kirurg 

  Ansvarig onkolog 

  Sjuksköterska på kirurgen 

  Sjuksköterska på onkologen 

  Min partner 

  Jag själv 

  Annan, nämligen______________________________________________________________ 

 

6a. Har du önskemål om att genomgå en plastikoperation? 

  Nej  

  Ja, men jag visste inte att möjligheten fanns 

  Ja, men jag har inte opererats ännu  

  Ja, jag har genomgått en plastikoperation (Besvara även fråga 6b och 6c) 

 6b. Ange vilken operation som gjordes 
  Bröstet där tumören satt opererades 
  Det friska bröstet opererades 
  Båda brösten opererades 

  
 6c. Bedöm resultatet av operationen 

  Mycket tillfredsställande 
  Ganska tillfredsställande 
  Varken tillfredsställande eller otillfredsställande 
  Ganska otillfredsställande 
  Mycket otillfredsställande 

 

7. Ange din anledning att genomgå/inte genomgå en plastikoperation: __________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
8.  Hur bedömer du följande: 
Markera den siffra som bäst överensstämmer med din uppfattning. 
1 = Mycket dålig 2 = Dålig 3 = Ganska bra 4 = Bra 5 = Utmärkt 
 

 1 2 3 4 5 Inte 
aktuellt 

a. Den information du fått om plastikoperation/bröstrekonstruktion 
 

      

b. Väntetiden för plastikoperation/bröstrekonstruktion 
 

      

 
 
Övriga synpunkter avseende plastikoperation eller bröstrekonstruktion kan du skriva på baksidan. 


