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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor och 

bröstcancerkirurgi är den vanligaste behandlingsmetoden. Vägen till återhämtning kan vara 

lång och sjuksköterskan utgör ett viktigt stöd. Tidigare forskning visar att sjuksköterskans 

perioperativa information är viktig för patienternas återhämtning, men att denna 

information inte alltid tilldelas patienterna på bästa sätt. Syfte: Att beskriva de kvinnliga 

patienternas upplevelser av perioperativ information med fokus på återhämtning efter 

bröstcancerkirurgi. Metod: Allmän litteraturöversikt av beskrivande karaktär utifrån 15 

artiklar av kvalitativ, kvantitativ och mixad design. Resultat: Fyra teman skapades; Att få 

rätt mängd information, Att få information vid rätt tidpunkt, Att få information om vad 

som händer efter operationen samt Att få individanpassad information. Patienterna 

upplevde både att de fick för lite samt för mycket information. Tidpunkten då informationen 

gavs var viktig samt att få informationen tidigt. Det var även betydande att få utförlig 

information om postoperativ återhämtning och individanpassad perioperativ information 

från sjuksköterskan. Slutsatser: Patienterna upplevde att rätt mängd information vid rätt 

tillfälle i behandlingen verkade positivt på deras återhämtning. Bristande postoperativ 

kontakt och icke individanpassad information verkade istället negativt på deras 

återhämtning. Examensarbetet bidrar genom att visa på att patienterna upplevde den 

perioperativa informationen som bristande och att detta påverkade deras återhämtning. 

 

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, Bröstcancer,  Perioperativ information, Postoperativ 

återhämtning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer in women and breast 

cancer surgery is the most common method for treatmentment. The pathway to recovery can 

be long and the nurse provides important support. Previous research shows that the nurse’s 

perioperative information is important for the patients recovery, but that this information 

isn’t always assigned to benefit the patients. Aim: To describe the female patients 

experiences of perioperative information with a focus on recovery from breast cancer surgery. 

Method: A descriptive literature review drawn from 15 articles of qualitative, quantitative 

and mixed design. Results: Four themes were created; To recieve the right amount of 

information, To recieve information at the right time, To recieve information about what 

happens after surgery and To recieve individualized information. The patients experienced 

both that they were reciving too much and too little information. The timing of information 

was important and to recive the information early. It was also of significance to recive 

detailed information about postoperative recovery and individualized perioperative 

information from the nurse. Conclusions: The patients experienced that the right amount 

of information given at the right time in the treatment had a positive effect on their recovery.  

A lack of postoperative contact and non-individulized information had a negative impact on 

their recovery. This thesis contributes by showing that the patientients experinced the 

perioperative information as lacking and that it influenced their recovery. 

 

Keywords: Breast cancer, Descriptive literature review, Perioperative information, 

Postoperative recovery 
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1 INLEDNING 

Området som valdes till detta examensarbete var ” Som sjuksköterska och/eller 

närstående/anhörig stödja patienters återhämtning”. Förslaget kom från forskarna Lena 

Wiklund-Gustin och Margareta Asp på Mälardalens högskola. Området valdes då ett intresse 

för återhämtning efter kirurgi fanns då båda författarna tidigare jobbat på en kirurgavdelning 

och fått erfara att återhämtning är en viktig del efter operation. Då området var mycket brett 

valdes det att göra en avgränsning till återhämtning efter kirurgi och mer specifikt efter en 

bröstcancerkirurgi. Just bröstcancerkirurgi valdes då bröstcancer är en sjukdom som drabbar 

nästan 9000 personer i Sverige varje år och kirurgi är den vanligaste behandlingsmetoden. 

Istället för att undersöka området från sjuksköterskans perspektiv som föreslås valdes istället 

att undersöka området från patienternas perspektiv. I yrket kommer allmänsjuksköterskan 

på ett eller annat sätt att komma i kontakt med patienter som har eller kommer att genomgå 

bröstcancerkirurgi. Det kan då vara värdefullt att ha kunskap om patienternas upplevelser av 

att få perioperativ information från sjuksköterskan. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en förklaring av begreppen cancer och bröstcancer. Vidare beskrivs 

de vanligaste behandlingsalternativen, med fokus på kirurgi, bröstrekonstruktion och 

komplikationer. Återhämtning beskrivs genom att dela in begreppet i två olika dimensioner, 

fysisk- och psykisk återhämtning. Under rubriken Information beskrivs först information 

från sjuksköterskan, denna delas upp i muntlig- och skriftlig information samt hur 

sjuksköterskan ska delge patienterna information. Vidare beskrivs den perioperativa 

informationen, genom att förklara vad detta begrepp innebär samt hur sjuksköterskan kan 

använda sig av den i sitt arbete. Därefter redovisas ett utdrag av den tidigare forskning som 

finns inom området under rubriken Sjuksköterskans roll för patienternas återhämtning. 

Sjuksköterskans ansvar inom området beskrivs samt Dorothea Orems teori om egenvård. 

Bakgrunden avslutas med en problemformulering. 

2.1 Cancer 

Cancer startar med en enda cell. Cellen börjar på grund av en genetisk förändring att dela sig 

okontrollerat och bildar en tumör av förändrade celler. Med tiden kan denna tumör  släppa 

iväg celler till vävnad i andra delar av kroppen. Detta kallas för att metastaser har bildats 

(Ernberg, 1996). Cancer kan uppkomma överallt i kroppen och tar efter egenskaperna hos 
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den cell där den genetiska förändringen uppstår. Cancer kan drabba både män och kvinnor, 

unga och gamla (Klein & Johnson, 1994).  

2.1.1 Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor (Cancerfonden, 2015a). Orsaken till 

att just bröstcancer uppkommer är inte säkerställd. Det finns dock samband som visar att en 

tidig debut av menstruationen, användandet av p-piller, att hamna i klimakteriet sent samt 

att inte föda eller amma några barn skulle kunna vara sammankopplade med uppkomst av 

sjukdomen. Hos ungefär 10% av de kvinnor som drabbas av bröstcancer är orsaken ärftlig 

(Järnhult & Offenbartl, 2011). Sjukdomens dödlighet har dock minskat. Framförallt de 

senaste åren, speciellt tack vare förbättrade behandlingsmetoder och genom tidigare 

upptäckt. De två vanligaste orsakerna till att bröstcancer upptäcks är besök hos sjukvården i 

form av mammografi samt att kvinnan själv upptäcker en knöl i bröstet. Diagnosen ställs 

genom att en läkare utför en klinisk undersökning och att patienterna genomgår en 

mammografi samt att ett vävnadsprov, en biopsi, tas (Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, 

Fürst & Hall, 2007).  

Det finns två huvudgrupper av bröstcancer. Icke-invasiv, där cancern växer på plats i bröstet, 

samt invasiv där cancern har spridit sig utanför bröstet. Bröstcancern kan vara duktal, då 

återfinns cancercellerna i mjölkgångarna, eller lobulär där cancercellerna finns i 

mjölkkörtlarna (Blows, 2005). Bröstcancertumörer brukar även delas in i olika stadier. 

Stadierna varierar från 1-5, där stadie 1 är en liten tumör som växer på plats i bröstet och 

stadie 5 är en bröstcancertumör som spridit sig till andra delar av kroppen. Bröstcancer finns 

även hos män, vilka utgör < 1 % av de drabbade (Järnhult & Offenbartl, 2011). 

2.1.2 Behandlingsalternativ 

Det finns flera behandlingsalternativ för bröstcancer, vilka kan delas in i tre kategorier; 

kirurgisk behandling, strålbehandling samt behandling med läkemedel, till exempel 

cytostatika. Dessa tre behandlingsalternativ samverkar många gånger för att ge ett bra 

resultat (Bergh et al., 2007). Kirurgi är den vanligaste av dessa behandlingsmetoder 

(Cancerfonden, 2015b). 

2.1.3 Kirurgi och bröstrekonstruktion 

De finns olika typer av bröstcancerkirurgi. En av dessa  är partiell mastektomi, vilket är en 

bröstbevarande kirurgi där endast en del av bröstet opereras bort. Mastektomi är en annan 

typ, där hela bröstet opereras bort. Det finns även kirurgi i armhålan samt 

bröstrekonstruktion (Bergh et al., 2007). Valet av typ av kirurgi grundas i vart tumören är 

belägen i bröstet samt storleken på tumören (Järnhult & Offenbartl, 2011). 

Det är vanligt att patienterna går igenom en bröstrekonstruktion för att återskapa det 

bortopererade bröstet och för att uppnå ett bättre kosmetiskt resultat efter att 

bröstcancervävnad har opererats bort. Ett symmetriskt utseende av brösten eftersträvas av 
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patienterna men kan ibland vara svårt att uppnå då det nya bröstet oftast har ett mer 

ungdomsfullt utseende än det naturliga bröstet. Bröstimplantat byts därför ibland ut och 

oftast rekonstrueras bröstvårtorna som en sista procedur (Harmer, 2008). Rekonstruktionen 

av det nya bröstet kan också utföras under samma operation som när tumören tas bort 

(Järnhult & Offenbartl, 2011).  

2.1.4 Komplikationer 

Direkt efter ett kirurgiskt ingrepp är riskerna för komplikationer som allra störst. Vanliga 

komplikationer efter ett kirurgiskt ingrepp är olika typer av infektioner från bakterier (Holm 

& Hansen, 2000). En annan vanlig komplikation efter bröstcancerkirurgi är att det uppstår 

lymfödem hos patienterna. Detta beror på att lymfkörtlar har opererats bort, vilket gör att 

överbliven vätska samlas, vanligtvis i armen (Gjertsen, 2003). Att lymfödem uppstår just i 

armen beror på att lymfvägarna i bröstet går via armhålan. När många lymfkörtlar i 

armhålan opereras bort kallas det för en axillarutrymmning (Järnhult & Offenbartl, 2011). 

2.2 Återhämtning efter bröstcancerkirurgi 

Återhämtningsprocessen börjar direkt efter det kirurgiska ingreppet och pågår under en lång 

tid. Målet med återhämtningsprocessen är att patienterna ska kunna återgå till vardagen de 

hade innan de genomgått bröstcanceroperationen. Konsekvenserna av bröstcancerkirurgi 

kan komma att påverka återhämtningen negativt både fysiskt och psykiskt. 

2.2.1 Fysisk återhämtning  

För att patienterna ska återhämta sig efter en operation krävs flera olika åtgärder. Bland 

annat är det viktigt att hälsan att bedömma förhållanden i hemmet innan operation. Detta för 

att vårdpersonal ska kunna utforma ett individuellt postoperativt återhämtningsprogram till 

patienterna, då det är viktigt att patienterna kommer igång och rör på sig tidigt efter 

operationen (Ivarsson & Lithner, 2012). Att patienterna kommer igång och rör på sig är 

betydande för att undvika postoperativa komplikationer så som blodproppar och 

lunginflammtion. Det är även bra att röra på sig för att tarmmotoriken ska komma igång. 

Patienterna behöver inte alltid utföra något träningsprogram direkt efter operationen, utan 

det räcker ofta med att patienterna är uppegående (Jakobsson & Cornerlius, 2016). En orsak 

till att de inte kommer igång med att röra på sig efter operationen kan vara att tillräcklig 

smärtlindring inte har blivit administrerad (Ivarsson & Lithner, 2012).  

Det är även betydelsefullt att patienterna får i sig näringsriktig mat efter operationen. Ofta 

mår patienterna illa efter de läkemedel de fått under operationen och detta kan göra det svårt 

att få i sig mat. Sjuksköterskan ska finnas tillhands och hjälpa patienterna att få i sig näring 

(Jakobsson & Cornelius, 2016). Det är viktigt att sjuksköterskan informerar om varför fysisk 

aktivitet och intag av mat är viktigt för återhämtningen efter operationen. De patienter som 

förstår varför de ska göra något är mer motiverade till att göra det (Ivarsson & Lithner, 2012). 

Patienter som har fått utförlig information återhämtar sig snabbare (Andersson, 2012). 
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En vanlig komplikation efter bröstcancerkirurgi är lymfödem. För att undvika att lymfödem 

uppstår är det viktigt att de nyopererade patienterna redan dagen efter operationen börjar att 

träna upp armar och skuldror. Denna träning kan komma att vara mycket viktig för att 

patienterna ska behålla en god armfunktion senare i livet. Det är viktigt att ansvarig 

sjuksköterska kan känna igen tecken på lymfödem som är relaterade till bröstcancerkirurgi, 

för att i ett tidigt skede kunna vidta åtgärder eller för att förebygga uppkomsten av det. Det är 

även viktigt att sjuksköterskan informerar patienterna om att de själva kan vara 

uppmärksamma på förändringar som kan relateras till lymfödem. Om patienterna upplever 

obehag i armen kan sjuksköterskan informera om den kompressionsstrumpa som finns att 

tillgå (Gjertsen, 2003). Kompressionsstrumpan har till uppgift att minska ödemens storlek 

(Vårdhandboken, 2018). Om lymfödem trots allt uppstår bör sjuksköterskan informera om 

att dessa bör smörjas in för att inte spricka av storleksförändringen. Om huden trots allt 

spruckit måste patienterna informeras om infektionsrisken. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan bistår med en god smärtlindring (Gjertsen, 2003). 

2.2.2 Psykisk återhämtning 

Då patienterna drabbas av bröstcancer är behovet av stöd och information väldigt 

betydnande, särskilt i början av vårdprocessen. Sjuksköterskan bör stödja patienterna genom 

att själv vara optimistisk. Om sjuksköterskan talar om att två tredjedelar av alla som drabbas 

av bröstcancer överlever istället för att patienterna får höra att en tredjedel som drabbas dör. 

Den positiva synvinkeln påverkar det psykiska måendet på ett gynnsamt sätt genom hela 

vårdprocessen (Järnhult & Offenbartl, 2011). Det viktigaste sjuksköterskan kan bistå med när 

patienterna mår som sämst är att finnas till hands och lyssna samt se till att de förstår den 

information de fått (Gjertsen, 2003). 

I de flesta kulturer är kvinnans bröst starkt sammankopplade med den enskilda kvinnans 

sexualitet. Många kvinnor kan därför känna sig berövade hela eller delar av sexualiteten då 

en del av eller hela bröstet opereras bort på grund av bröstcancer. Många kvinnor kan även 

känna sig berövade modersrollen, då bröstet även är en symbol för kvinnan som en moder. 

En bröstcanceroperation kan även komma att påverka kvinnans självkänsla. Efter det 

kirurgiska ingreppet kan den drabbade bli deprimerad samt känna en svår ångest. Inför 

ingreppet är det viktigt att sjuksköterskan har en stödjande hållning gentemot patienterna. 

En stödjande hållning från sjuksköterskan kan uppnås genom att sjuksköterskan lyssnar på 

samt bekräftar patienterna (Klein & Johnson, 1994). 

Något som drabbar många bröstcancerpatienter under och efter behandlingen är en enorm 

psykisk trötthet och sänkt mental energi att ta sig an saker. Detta fenomen kallas för fatigue 

och är vanligt hos cancerpatienter. Orsaken till denna emorma trötthet kan vara bland annat 

oro för framtiden och sömnproblem. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan förstår att 

patienterna inte alltid vill ta upp detta problem vid uppföljningar (Bergh et al., 2007). 

Sjuksköterskan bör hjälpa patienterna att sätta upp specifika mål samt åtgärder för att kunna 

ta sig ur denna enorma trötthet som de upplever. Det är även viktigt att sjuksköterskan 

informerar patienterna om att det är ett normalt tillstånd som många i liknande situationer 

upplever (Schjölberg, 2003). Det finns även beskrivet att patienter fått en positiv psykisk 
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återhämtning efter sin bröstcancer. Detta då patienterna har prioriterat annorlunda och lagt 

tid på viktigare saker i livet (Bergh et al., 2007). Det är bra om sjuksköterskan även förser 

patienterna med information om var de kan få extra stöd efter operationen. Stödet från 

sjuksköterskan kan ske genom rådgivning, utbildning för patienter, omvårdnad vid 

existentiella frågor, i stödgrupper samt genom att vara vara närvarande och aktivt lyssna 

(Sammarco & Konecny, 2010).   

2.3 Information från sjuksköterskan 

Den muntliga informationen från sjuksköterskan kan delas in i tre kategorier, vilka handlar 

om de färdigheter sjuksköterskan visar vid kommunikation med patienterna. Content skill 

handlar om vad sjuksköterskan faktiskt säger till patienterna, vilken information som faktiskt 

ges. Process skill beskriver hur sjuksköterskan framför informationen till patienterna. Här 

spelar även icke-verbal kommunikation en stor roll. Perceptual skill visar på sjuksköterskans 

förmåga att lösa problem som uppstår under kommunikationen samt förmågan att se och 

förstå hur patienterna tar emot informationen. Det är även av stor vikt för sjuksköterskan 

veta hur mycket kunskap patienterna har inom området samt hur mycket de vill veta, innan 

informationen tilldelas patienterna (Silverman, Kurtz & Draper, 2005). 

Den skriftliga informationen från sjuksköterskan bör vara enkel för patienterna att förstå. 

Det är därför viktigt att denna informationskälla använder ett enkelt språk och är uppbyggd 

på ett strukturerat sätt. Det är även bra om informationen innehåller bilder för att förtydliga 

informationen ytterligare (Dellson, Nilbert & Carlsson, 2015). Om patienterna får 

information skriftligt kan de även lättare dela med sig av informationen till anhöriga. 

Anhöriga är ofta patienternas största stöd både innan operation och vid hemkomsten efter 

operation. Det har visat sig i studier att anhöriga har ett större informationsbehov än 

patienterna själva, eftersom de vill kunna stödja patienterna så bra som möjligt. Om 

patienterna får informationen skriftligt medför detta även att de lättare kan kontrollera vilka 

de vill dela informationen med än om de får informationen muntligt vid ett sjukhusbesök 

(Ivarsson & Lithner, 2012). 

Det är viktigt att sjuksköterskan förstår att patienterna får information från annan 

vårdpersonal och sedan pusslar ihop all information till en helhet. Sjuksköterskan kan med 

fördel fråga patienterna vad de har fått för information och vilken information de saknar 

(Ivarsson & Lithner, 2012). Eftersom sjuksköterskan har omvårdnaden av patienterna i fokus 

skapar detta en unik chans för att lära känna dem och se deras individuella behov av 

information och på så sätt kunna anpassa den (Berg Gudbergsson, 2003; Ingvar, 2004). 

Sjuksköterskan bör även tänka på att upprepa den information som ges till patienterna. Detta 

då patienter har visats sig komma ihåg mindre av den information de får än vad 

sjuksköterskan anar (Järnhult & Offenbartl, 2011). Det har visats sig vara stor skillnad på 

sjuksköterskans uppfattning av den information som givits till patienterna och patienternas 

uppfattning av vilken information de fått sig tilldelade. Det är även vanligt att patienterna 

själva söker efter information på Internet. Det är viktigt att sjuksköterskan förstår att denna 

nya kunskap kan behöva förklaras ytterligare eller korrigeras om kunskapen visar sig vara 
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felaktig (Ivarsson & Lithner, 2012). Det är sjuksköterskans ansvar att tillgodohålla relevant 

information om sjukdomen till patienterna samt att meddela patienterna om deras diagnoser 

och behandlingar. Det är dock inte säkert att patienterna vill ha denna information, men det 

vanliga är att de vill bli informerade. Hur informationen sedan tas emot av patienterna beror 

till stor del på vilken relation de har med den vårdpersonal som tillhandahåller 

informationen samt på vilket sätt som informationen delges patienterna. Om sjuksköterskan 

levererar informationen med en ingivelse om hopp tar oftast patienterna beskedet med en 

mindre mängd förtvivlan. Om sjuksköterskan ger patienterna realtistisk information är 

chansen större att de får rätt kunskap om sin situation. Det är också betydelsefullt att 

sjuksköterskan tar ansvar för att planera dessa informationssamtal. Detta bör göras med 

patienternas individuella behov i fokus (Reitan, 2003). 

2.3.1 Perioperativ information 

Begreppet perioperativ information betyder den information patienterna får i samband med 

operationen och innefattar informationen patienterna får innan-, under- och efter 

operationen (Ivarsson & Lithner, 2012). Den information som patienterna får innan 

operationen kallas för preoperativ information och omfattar bland annat praktiska 

förberedelser (dusch, fasta etc.), markering av operationsområde och vilka som är de 

vanligaste komplikationerna. Information kan även delges patienterna under operationen, 

om patienterna är vakna, detta kallas för peroperativ information. Den peroperativa 

informationen handlar om vad som sker under operationen och vad som kommer att ske 

inom närmaste tiden efter operationen. Patienterna får även information efter operationen, 

detta kallas för postoperativ information och omfattar främst vad de ska tänka på för att 

tillfriskna så snabbt som möjligt samt vad patienterna behöver veta inför hemgång (fysisk 

aktivitet, nutrition, återhämtning etc.). Det är viktigt att sjuksköterskan informerar 

patienterna under hela cancerbehandlingen. Från förberedande inför det kirurgiska 

ingreppet till återhämtningsfasen efter operationen (Watts, 2013).  

Den perioperativa informationen tilldelas patienterna via den perioperativa dialogen som 

sker mellan sjuksköterska och patient innan, under samt efter genomgången operation 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). En anledning till varför informationen till patienterna är 

viktig är för att de senare ska kunna använda sig av den för att fatta beslut gällande sjukdom 

och behandling. Det är patienterna som bestämmer vilken information och vilken mängd 

information de vill ha. Valet att opereras eller att inte göra det, kan vara ett livsviktigt beslut 

och därför är det av stor vikt att patienterna har korrekt information (Ivarsson & Lithner, 

2012). Om sjuksköterskan berättar för patienterna om att postoperativ smärta troligtvis 

kommer att uppkomma förbereder sig patienterna på detta. Genom information blir 

patienterna förberedda på en viss mängd smärta och kan hantera denna bättre samt berättar 

patienterna om smärtan i ett tidigare skede. Patienter som blir smärtlindrade kan komma 

upp och röra på sig tidigt och har därför också bättre förutsattningar för återhämtning 

(Ivarsson & Lithner, 2012). 
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2.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som presenteras behandlar sjuksköterskans roll för patienternas 

återhämtning med betoning på den perioperativa informationens betydelse. Befintlig 

forskning inom området verkar vara begränsad, därför är flera av artiklarna äldre än 10 år. 

2.4.1 Sjuksköterskans roll för patienternas återhämtning 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskan har en viktig roll i att utbilda och infomera 

patienterna för att de ska nå en optimal återhämtning efter operationen (Damsky Dell, 

Weaver, Kozempel & Barsevick, 2008; Germino et al., 2013; Mahon & Casey, 2003; Murray, 

Turner, Rehan & Kovacs, 2015; Nissen, Swenson & Kind, 2002; Stephens, Osowski, Fidale & 

Spagnoli, 2007). Om sjuksköterskan förser patienterna med information om bröstcancer och 

behandlingen av denna stärker detta patienternas eget beslutsfattande gällande vården 

(Kadmon, Noy, Billig & Tzur, 2016; Murray et al., 2015). Både den information som 

sjuksköterskan ger till patienterna innan operationen, samt den information som 

sjuksköterskan ger efter operationen är av stor vikt. Detta för att patienterna ska kunna 

känna sig trygga (Aunan, Wallgren & Saertre Hansen, 2019; Baron, Frankel Kelvin, 

Bookbinder, Cramer, Borgen & Thaler, 2000). Även tidpunkten för när sjuksköterskan delger 

patienterna informationen är betydelsefull för patienternas upplevelse av vårdtiden. Det 

bästa är om patienterna får träffa en sjuksköterska redan innan operationen och att samma 

sjuksköterska följer upp patienterna efter operationen (Brown, Refeld & Cooper, 2018). 

Sjuksköterskan bör ta redan på vilken information patienterna efterfrågar. Vilken mängd 

information och när de önskar erhålla informationen (Lally, 2009; Stephens et al., 2007). 

Detta för att kunna anpassa sin information efter patienternas individuella behov (Stephens 

et al., 2007). Det är även viktigt att sjuksköterskan ger grundlig information om förberedelser 

inför bröstcancerkirurgi, då grundlig information har visat sig underlätta patienternas 

återhämtning (Nissen et al., 2002). Sjuksköterskans information till patienterna bör även 

grundas i evidens. Användandet av evidensbaserad information har visat sig öka patienternas 

deltagande i behandlingsbeslut gällande bröstcanceroperationer (Berger-Höger, Liethmann, 

Mülhauser, Haastert & Steckelberg, 2019; Royak-Schaler, Passmore, Gadalla, Hoy, Zhan & 

Tkaczuk, 2008). När sjuksköterskan informerar patienterna är det viktigt att sjuksköterskan 

visar sig stödjande. Vilket har visat sig främja patienternas återhämtning (Kimman et al., 

2010; Mahon & Casey, 2003; Mc Dowell, Occhipinti, Ferguson, Dunn & Chambers, 2010; 

Murray et al., 2015; Stephens et al., 2007). 

Sjuksköterskan bör även informera patienterna om vad som händer efter operationen 

(Damsky Dell et al., 2008; Murray et al., 2015; Nissen et al., 2002). Information om 

postoperativ smärta har visat sig underlätta återhämtningen efter en bröstcanceroperation 

(Damsky Dell et al., 2008; Nissen et al., 2002). Även information om hur livet kan komma 

att förändras, både fysiskt och psykiskt efter genomgången operation är betydelsefull 

(Murray et al., 2015; Nissen et al., 2002). Det är även viktigt att sjuksköterskan tydligt talar 

om hur patienterna kan komma att må direkt efter operationen samt hur lång tid det kan ta 

för vissa att återhämta sig (Murray et al., 2015). Sjuksköterskans information bör även 

innefatta de postoperativa komplikationer som kan uppstå efter en operation. Denna 



 

8 

information kan ges till patienterna redan innan operationen. Tidig information om 

komplikationer har visat sig minska risken för att patienterna drabbas av till exempel 

lymfödem (Sherman & Koelmeyer, 2011). Det är viktigt att sjuksköterskan informerar om den 

postoperativa uppföljning som planeras efter operationen (Kimman et al., 2007; Kimman et 

al., 2010). Uppföljningen behöver dock inte ske på sjukhus, utan det kan lika gärna ske 

genom att sjuksköterskan ringer till patienterna för att följa upp vårdtiden (Kimman et al., 

2010). 

Tidigare forskning visar dock på ett antal brister i sjuksköterskans perioperativa information 

till patienterna. Sjuksköterskan ger inte alltid tillräcklig information om olika typer av 

obehag och smärta som kan förväntas samt känslomässiga reaktioner som kunde uppstå hos 

patienterna (Damsky Dell et al., 2008). De evidensbaserade riktlinjer som finns angående 

information om uppföljning efter bröstcancer används inte alltid, trots att de finns 

tillgängliga (Royak-Schaler et al., 2008). Det har även visat sig att om sjuksköterskan 

försöker att styra patienternas val i en viss riktning, har detta påverkat patienternas 

upplevelse av att känna att valet inte var deras (Murray et al., 2015). Tidigare forskning har 

även visat att sjuksköterskor levererar den information de tror att patienterna vill ha istället 

för att fråga patienterna vad de önskar få information om (Cruickshank et al., 2020; Ödling, 

Norberg & Danielson, 2002).  

2.5 Styrdokument och riktlinjer 

Patienterna har rätt att bli informerade om sin sjukdom och om vården som efterföljer denna 

(SFS 2017:30; SFS 2014:821). Detta betyder i praktiken att sjuksköterskan är skyldig att på 

ett sätt som når fram till patienterna, informera om sjukdomen, biverkningar av denna och 

om eventuella behandlingar. Sjuksköterskan ska även se till att patienterna får en bra och 

tillförlitlig information. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det att informationen ska 

ge patienterna tillräckligt med stöd för att kunna förstå och medverka i sin egen vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan är huvudansvarig för omvårdnaden av 

patienterna och bör därför också skapa en relation till dem. Det är även av stor vikt att 

sjuksköterskan är med och planerar deras vård genom att utgå från patienternas behov och 

vilja. Under patienternas hela vårdtid ska sjuksköterskan se till att de får en säker och korrekt 

information (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Informationen till patienterna ska 

anpassas efter deras individuella behov, kunskap, ålder, tidigare erfarenheter och andra 

faktorer. Tolk ska erbjudas till patienter som som har ett behov av detta för att kunna 

tillgodogöra sig informationen.  Det är sjuksköterskans ansvar att se till att patienterna 

förstår den information som ges samt anpassar sin information på ett sätt som möjliggör 

detta (SFS 2014:821).  Enligt de riktlinjer som finns ska patienterna vid tillfället då 

bröstcancerdiagnosen fastställs erbjudas en kontaktperson. Patienterna ska även enligt 

riktlinjerna få en individuellt anpassad vårdplan (Cancerfonden, 2015c). 
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2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektiv som används i examensarbetet utgår från Dorethea Orems 

egenvårdsteori med fokus på begreppen; egenvård, egenvårdsbehov samt 

egenvårdskapacitet. Denna teori valdes då patienter som genomgår en bröstcanceroperation 

behöver information från sjuksköterska för att kunna utföra egenvård för bästa 

återhämtning. Teorin används för att diskutera examensarbetets resultat under rubriken 

diskussion. 

2.6.1 Teorin om egenvård 

Att vårda sig själv är en nödvändig mänsklig funktion och ett inlärt beteende i det dagliga 

livet. Egenvård är en viktig komponent i en människas liv och förståelsen av egenvård är 

viktig. Den är viktig både för patienter som är involverade i sin egen vård, likväl som för 

sjuksköterskan vilken medverkar i vårdprocessen (Orem, 1985). Egenvårdsbehoven kan 

definieras enligt tre olika typer. Universal self-care requisites är universella egenvårdsbehov 

som finns hos alla människor och specificeras kring; ålder, kön, hälsostatus och 

klimatförhållanden. Dessa egenvårdsbehov är nödvändiga att uppfylla för att fungera 

normalt och uppnå ökat välbefinnande. Developmental self-care requisites är 

utvecklingsmässiga egenvårdsbehov som främjar mänsklig utveckling och förhindrar att 

problem eller hinder uppstår i människans utvecklingsstadier och i relation till olika stadier i 

livscykeln. Health deviation self-care requisites är olika egenvårdsbehov relaterade till 

hälsoavvikelser som människans fysiologiska struktur, funktioner och dess effekter. Dessa 

behov inkluderar även medicinska diagnoser och läkarordinerade behandlingsåtgärder som 

blivit en del av den dagliga egenvården för patienterna (Orem, 1985). 

Teorin om egenvård förklarar även förhållandet mellan de olika dagliga vårdhandlingar som 

människor behöver; deras egen tillväxt, utveckling och att fungera i stabila eller förändrade 

miljöer. Egenvård ses som en handling utförd kring tre typer av egenvårdskapacitet: 

estimative, transitional och productive. Estimative är en typ av egenvårdskapacitet som 

handlar om inre och yttre omständigheter som påverkar mänskliga funktioner och hur väl 

människan anpassar sig efter dessa utöver ens egenvårdsbehov. Det handlar också om 

tillgänglighet, utvecklande och användande av hjälpmedel som till exempel information som 

presenteras via teknik för att kunna möta egenvårdsbehov. Transitional innebär handlingar 

av bedömande och bestämmande karaktär som kan skifta över tid och rum. Det handlar om 

vad som är och vad som kan göras under de förhållanden som existerar samt hur dessa kan 

uppfyllas med respekt för att möta egenvårdsbehovet hos patienterna. Productive är en 

annan typ av egenvårdskapacitet som involverar planerandet av, eller utförandet av 

omvårdnadsåtgärder. Omvårdnadsåtgärderna ska möta de egenvårdsbehov som finns hos 

patienterna (Orem, 1985). 

Sjuksköterskan behöver ha en realistisk syn på hur patienterna kan lära sig uppfylla 

egenvårdsbehoven och hur redo de är på att ta in information vid olika tillfällen. Patienterna 

som är under behandling kan vid vissa stunder utföra egenvårdskapacitet till viss grad så som 

att använda ett hjälpmedel korrekt eller utföra ett sjukgymnastikprogram. Det är viktigt att 

sjuksköterskan identifierar patienter med negativ inställning till egenvård och har en 
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förståelse för att de kan ha en annorlunda syn på sin sjukdom och behandling. Därför 

behöver sjuksköterskan ta hänsyn till att patienterna har olika stor förmåga att uppfylla sina 

egenvårdsbehov och anpassa vården efter dessa (Orem, 1985). 

2.7 Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor och kirurgi är det 

vanligaste behandlingsalternativet för dessa patienter. Patienterna har enligt de lagar som 

finns rätt att få information om sin sjukdom och efterföljande behandling. Informationen ska 

tilldelas patienterna på ett sätt som gör att de förstår vad den handlar om. Tidigare forskning 

visar att sjuksköterskans perioperativa information är viktig för de postoperativa 

bröstcancerpatienternas återhämtning. Denna information är dock inte alltid 

tillfredsställande och tillräckligt individanpassad nog för att uppfylla patienternas behov av 

information, vilket resulterar i att patienterna inte återhämtar sig på bästa sätt. Tidigare 

forskning visar även på att sjuksköterskan informerar patienterna om det de tror att de vill få 

information om istället för att ta reda på vilket information som efterfrågas. Det är därför av 

stor vikt att undersöka vidare hur denna information upplevs av patienterna och hur den 

påverkar återhämtningen efter en bröstcanceroperation. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva de kvinnliga patienternas upplevelser av perioperativ information med 

fokus på återhämtning efter bröstcancerkirurgi. 

4 METOD 

Metoden som användes i detta examensarbete var litteraturöversikt, vilken beskrivs i detta 

avsnitt samt argumentation för valet av denna metod. Vidare förklaras hur den data som 

användes i examensarbetet samlats in, valts ut och hur den sedan har kvalitetsgranskats. 

Metodavsnittet avslutas sedan med en förklaring av den analysmetod som användes för att 

analysera examensarbetets resultat samt de etiska överväganden som efterföljts.  
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4.1 Datainsamling och urval 

I examensarbetet användes den kvalitativa metoden litteraturöversikt. Metoden används för 

att skapa en överblick över befintlig forskning inom ett intresseområde (Friberg, 2017a). 

Eftersom syftet i detta examensarbete var att beskriva de kvinnliga patienternas upplevelser 

och inte primärt att söka evidens passade metoden bra (Friberg, 2017a). Det material som 

användes i examensarbetet bestod av 15 vårdvetenskapliga artiklar. Artiklarna till 

examensarbetet var av både kvalitativ- och kvantitativ studiedesign, vilket de bör vara då en 

litteraturöversikt genomförs (Friberg, 2017a; Segersten, 2017). Detta för att studiens resultat 

ska vara övergripande och rättvist för området. I detta examensarbete ingår även två artiklar 

som använde sig av både kvalitativ och kvantiativ studiedesign, alltså mixad studiedesign 

(Friberg, 2017a). 

Artiklarna söktes fram i databasen CINAHL Plus. Denna databas valdes eftersom det finns 

ett brett spektrum av vårdvetenskapliga artiklar i denna databas. Sökord med relevans för 

problemområdet valdes ut, vilka var; information, information needs, patient education, 

breast neoplasms, breast cancer, postoperative, mastectomy, support, nurse patient relations, 

nursing, quantitative samt follow up. Sökorden söktes i olika kombinationer för att lättare 

ringa in området. Vid sökningen i databasen användes den avancerade sökfunktionen och 

booleska funktioner där sökorden kan knytas samman genom att kombineras. Ordet AND 

användes vid samtliga sökningar. Inga trunkeringar användes vid sökandet efter artiklar.  

När sökningen av artiklar till examensarbetets resultat utfördes användes avgränsningar. 

Avgränsningar används för att sortera bort artiklar som inte hör till det valda området 

(Östlundh, 2017). De avgränsningar som användes var att artiklarna skulle vara på engelska, 

peer reviewed, vårdvetenskapliga samt vara relevanta för examensarbetets syfte. I de första 

sju sökningarna valdes det även att avgränsa sökningen till att endast visa de artiklar som var 

publicerade mellan 2009 fram till 2019. Då utbudet av artiklar som svarade på syftet var 

tunnt valdes det att utvidga sökningen genom att söka utan att avgränsa i årtal. Detta 

resulterade i en artikel från 2002 och en artikel från 2004. Artikeln från 2002 valdes 

eftersom den, trots att den var äldre, hade kommit fram till samma resultat som de senare 

publicerade artiklarna. Därmed bidrog den till resultatet i examensarbetet genom att visa på 

att forskningsresultaten inom detta område fortfarande var relevant. Artikeln från 2004 

bidrog genom att visa på vissa aspekter som ingen annan artikel tagit upp, så som 

fantomsmärtor samt information till patienterna om vad som ansågs vara normala symtom 

och vad som ansågs vara komplikationer efter genomgången operation. 

Inklusions- samt exklusionskriterier valdes ut för att avgränsa sökningen ytterligare (Friberg, 

2017b). Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om bröstcancer, information till 

patienterna samt återhämtning efter bröstcancerkirurgi. En annan inklusionskriterie var att 

artiklarna endast skulle innehålla kvinnliga informanters upplevelser. Detta eftersom denna 

målgrupp utgör nästan alla av de som drabbas av bröstcancer samt att examensarbetets syfte 

endast var att undersöka denna målgrupp. Artiklar som beskrev endast sjuksköterskans eller 

anhörigas upplevelser samt de artiklar som hade för bred medicinsk- eller ekonomisk 

inriktning exkluderades. Även artiklar som hade informanter som var under 18 år och 

artiklar som behandlade bröstcancer hos män exkluderades, då syftet inte var att undersöka 
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denna målgrupp. En artikel handlade om både urologiska patienter och bröstcancerpatienter, 

där var avsikten att endast analysera resultatet för bröstcancerpatienterna. En annan artikel 

handlade om både patienternas och anhörigas upplevelser, där valdes att endast analysera 

patienternas upplevelser.  

Artiklarna som användes i examensarbetets resultat valdes ut först efter att samtliga artiklars 

titlar lästs. Det är viktigt att inledningsvis få en överblick av forskningsfältet 

(helikopterperspektiv), innan de artiklar som ska ingå i resultatet väljs ut. Detta för att 

författarna inte ska låsa sig vid vissa artiklar på en gång utan istället behålla en så objektiv 

syn som möjligt (Friberg, 2017a). Om artikelns titel passade in på examensarbetets syfte 

lästes även artikelns sammanfattning. Sammanlagt fick sökorden 209 träffar, varav alla dessa 

titlar lästes igenom. Sammanlagt lästes 148 artikelsammanfattningar. Detta ledde till att 20 

artiklar valdes ut till kvalitetsgranskning, då dessa artiklar passade in på examensarbetets 

syfte. De 20 utvalda artiklarna lästes även i fulltext. Mer information om sökprocessen finns 

tillgänglig i bilaga A, sökmatrisen. 

De 20 utvalda artiklarna kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017a). Varje artikel fick en 

kvalitetsstämpel av nivån hög, medel eller låg genom användning av ett egengjort 

poängsättningssystem. Poängsättningssystemet utformades efter de två listor av krav på 

granskning av studier som presenteras av Friberg (2017a). Då artiklarna som använts i 

examensarbetets resultat var av både kvalitativ-, kvanitativ- samt av mixad metod valdes att 

sammanslå de två kvalitetsgranskningslistorna till en och samma, då dessa listor var mycket 

lika. Varje krav utformades till frågor som kunde svaras med "Ja” eller ”Nej", där svar "Ja" 

gav ett poäng och svar ”Nej” gav noll poäng. Kvalitetsgranskningen presenteras vidare i 

bilaga B, kvalitetsgranskningsmall och kvalitetsgranskningsmatris. De artiklar som fick hög 

eller medelkvalité sparades medan de som hade en låg kvalité sållades bort. Av de 20 utvalda 

artiklarna klarade 15 artiklar kvalitetsgranskningen och fem artiklar sållades bort på grund av 

låg kvalité. 

De 15 artiklar som klarade kvalitetsgranskningen sammanfattades i en artikelmatris som 

innefattade; artikelns författare, -titel, -journal, -årtal, -land, -syfte, -metod samt artikelns 

resultat. För att se artikelmatrisen, se bilaga C, artikelmatris. För att se urvalsprocessen, se 

tabell 1. 

Tabell 1. Urvalsprocess 

Urval Valda artiklar Bortvalda 
artiklar 

Artiklar 

    

Träffar och lästa titlar 250 103 148 

Lästa samanfattningar 148 128 20 

Kvalitetsgranskade artiklar 20 4 15 

Artiklar i resultatet 15 0 15 

 



 

13 

4.2 Dataanalys 

De valda artiklarna analyserades i tre steg som beskrivs av Friberg (2017a), se tabell 2. 

Tabell 2. Analys av data 

Steg i dataanalys: 
Artiklarna lästes och sammanfattades och relaterades till syftet 
Eftersökning av likheter och skillnader i artiklarna 
Val av sammanställning av artiklarna 

 

Steg ett, artiklarna delades upp mellan examensarbetets författare och lästes först enskilt. 

Sedan lästes alla artiklarna av båda författarna. Efter att artiklarna lästs sammanfattdes de 

för att sedan sättas in i ett sammanhang, samt för att sättas i relation till examensarbetets 

syfte. Detta bidrog till en förståelse och underlättade skapandet av en helhetsbild. I steg två 

skedde en jämförelse av flera studier som behandlade samma område, då söktes likheter och 

skillnader i artiklarnas syften, metod och analysgång i relation till examensarbetets syfte. 

Efter detta identifierades likheter och skillnader i artiklarnas resultat relaterat till 

examensarbetets syfte. I steg tre presenteras resultatet. Det fanns två alternativ att välja 

mellan, antingen att göra en beskrivande sammanställning eller att göra en syntetiserande 

sammanställning. I den beskrivande sammanställningen, den allmänna översikten, läggs 

fokus på att presentera likheter och skillnader i resultatinnehållet. Då syftet med detta 

examensarbete inte var att komma fram till "en ny helhet" som den syntetiserande 

sammanställningen har som mål, utan istället var ute efter att förmedla en översikt över 

nuvarande forskning var den beskrivande sammanställningen mer lämplig som metod och är 

den metod som använts i detta examensarbete. Om resultatet innehåller artiklar med både 

kvalitativa- och kvantitativa resultat innebär det att resultatet presenteras på olika sätt, vilket 

gör att en exakt jämförelse inte är tillämpbar. Då är det viktigt att sortera innehållet så de 

aspekter som handlar om samma sak hamnar under samma rubrik. Där refereras det sedan 

till olika delar för att ge läsaren en förståelse för området (Friberg, 2017a). 

Forskningsområdet i detta fall ramades in av termer som; perioperativ information, 

bröstcancerkirurgi, patienternas upplevelser av information samt återhämtning från 

bröstcancerkirurgi. 

4.3 Etiska överväganden 

Samtliga regler och riktlinjer från CODEX (2019a) angående forskningsetiska principer har 

följts. Det är främst forskarens eget etiska ansvar att se till att alla regler och riktlinjer för 

forskning efterföljs. Innan detta examensarbete började lästes också CODEX (2019b) 

oredlighet i forskning. Detta för att minska risken för att plagiat, förvrängning eller 

förfalskning av annat material skulle ske. Alla artiklar som inkluderats i examensarbetet var 

Peer reviewed, vilket innebär att de lästs av och godkänts av andra forskare. Eftersom 

metoden som använts var litteraturöversikt, där endast redan bearbetat material eftersökts, 

ansågs det inte relevant att söka stöd hos en etiskt kommité. Genom hela skrivandeprocessen 

har en objektiv hållning eftersträvats. En objektiv hållning är av stor vikt vid 

litteraturöversikter då personliga värderingar annars kan lysa igenom och påverka resultatet. 
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Genom examensarbetet har författarna därför försökt att utesluta personliga värderingar och 

tolkningar av artiklarna i största möjliga mån för att undvika risk för påverkan på resultatet 

(Polit & Beck, 2017). För att undvika plagiat är det av stor betydelse att de referenser som 

använts stämmer är korrekta (Erikson, 2015). Därför har de referenser som använts i 

examensarbetet nogrannt hanterats genom användandet av American Psychological 

Association [APA] (APA, 2019). 

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras likheter och skillnader mellan 15 stycken vårdvetenskapliga artiklar. 

De kvalitativa artiklarna och kvantitativa artiklarna samt artiklarna med mixad metod 

särskiljs i presentationen av resultatet, förutom under rubriken 5.2.1 Urval, där de 

presenteras tillsammans. Samtliga artiklar handlade om hur patienter som genomgått en 

operation relaterat till bröstcancer upplevde den perioperativa informationen och hur de 

upplevde att den påverkade återhämtningen. Inledningsvis presenteras likheter och 

skillnader i artiklarnas syften. Detta efterföljs av likheter och skillnader i artiklarnas metoder, 

vilka presenteras i tre underrubriker; Urval, Genomförande och Analys. Därefter 

presenteras likheter och skillnader i artiklarnas resultat i form av fyra teman; Att mängden 

information är viktig, Att få information vid rätt tidpunkt, Att få information om vad som 

händer efter operationen samt Att få individanpassad information.  

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syften 

Av de 15 artiklar som använts i examensarbetet var det 8 artiklars syften som nämnde 

information i någon form gentemot patienter (Dawe, Bennett, Kearney & Westera, 2014; 

Kwok & White, 2014; Marbach & Griffie, 2011; Schmidt, Ernstmann, Wesselmann, Pfaff, 

Wirtz & Kowalski, 2016; Spittler, Pallikathayil & Bott, 2012; Tsuchiya, 2014; Tsuchiya, Horn 

& Ingham, 2011; Valero-Aguilera et al., 2014). De resterande sju artiklarna urskiljde sig då de 

inte nämnde information i sina syften (Baron, Fey, Borgen & Van Zee, 2004; Cheng, Cheng, 

Wong & Koh, 2018; Lacey, 2002; Lee, Kilbreath, Sullivan, Refshauge & Beith, 2010; Liao, 

Chen, Lin, Chen, Wang & Jane, 2013; Suplee, Jerome-D`Emilia & Boiler, 2015; Zoylner, 

Lomborg, Christiansen & Kirkegaard, 2018). Tre artiklar hade med begreppet upplevelser i 

sina syften (Lacey, 2002; Lee et al., 2010; Zoylner et al., 2018) och två artiklar hade med 

patientutbildning i sina syften (Liao et al., 2013; Suplee et al., 2015).  

I examensarbetet granskades 15 artiklar, av dessa var åtta kvalitativa, fem kvantitativa och 

två av mixad design. Av de åtta kvalitativa artiklarna var det fyra artiklar som tog upp 

patienternas behov av information i syftet (Dawe et al., 2014; Kwok & White, 2014; Lacey, 

2002; Suplee et al., 2015). De resterande fyra artiklarnas syften handlade istället om den 

information som gavs till patienterna och om denna information var tillräcklig för att 
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uppfylla patienternas behov (Lee et al., 2010; Marbach & Griffie, 2011; Tsuchiya et al., 2011; 

Zoylner et al., 2018).  

Vad gäller de fem kvantitativa artiklarna fanns det en likhet i två av artiklarna vilka beskrev 

den patientutbildning, i form av information, som redan fanns tillänglig för patienterna som 

genomgått en bröstcanceroperation (Liao et al., 2013; Tsuchiya, 2014). En av artiklarna 

handlade delvis om besvär som uppstått efter operationen hos patienterna och hur de utifrån 

besvären upplevde informationen (Baron et al., 2004). Av de resterande två kvantitativa 

artiklarna handlade syftena om hur internet kunde användas som källa för att få information 

om postoperativ hälsa (Valero-Aguilera et al., 2014) och vilka behov av information 

postoperativa bröstcancerpatienter hade efter operation, vilket liknade de kvalitativa 

artiklarnas syften (Schmidt et al., 2016). En av de mixade artiklarna hade som syfte att 

undersöka patienternas informationsbehov och hur informationen påverade olika beslut i 

vårdprocessen (Spittler et al., 2012). Syftet att undersöka behovet av vårdstöd undersöktes av 

en artikel (Cheng et al., 2018). Båda dessa artiklar hade alltså som syfte att undersöka 

behovet av information (Cheng et al., 2018; Spittler et al., 2012), precis som fyra kvalitativa 

artiklar samt en kvantitativ artikel.  

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metoder 

Under denna rubrik presenteras likheter och skillnader i artiklarnas metoder utifrån 

examensarbetets syfte. Dessa presenteras under rubrikerna Urval, Genomförande och 

Analys. 

5.2.1 Urval 

Samtliga 15 artiklar visade en likhet i att patienterna i artiklarna genomgått någon form av 

bröstcancerkirurgi. I 14 av 15 artiklar som användes angavs i vilket land studien hade 

genomförts. En artikel nämnde ej vilket land studien hade genomförts i och skiljde sig därför 

från de övriga (Lacey, 2002). Rent geografiskt var fyra artiklar liknande, då dessa kom från 

samma land, USA (Baron et al., 2004; Marbach & Griffie, 2011; Spittler et al., 2012; Suplee et 

al., 2015). Två artiklar visade likheter då de kom från Australien (Lee et al., 2010 & Kwok & 

White, 2014). Resterande åtta artiklars studier hade utförts i olika länder (Cheng et al., 2018; 

Dawe et al., 2014; Liao et al., 2013; Schmidt et al., 2016; Tsuchiya, 2014; Tsuchiya et al., 

2011; Valero-Aguilera et al., 2014; Zoylner et al., 2018). Nio av de granskade artiklarna var 

tydliga med att de gjort ett medvetet urval av informanter i studierna (Baron et al., 2004; 

Dawe et al., 2014; Kwok & White, 2014; Lacey, 2002; Lee et al., 2010; Liao et al., 2013; 

Tsuchiya et al., 2011; Tsuchiya, 2014; Valero-Aguilera et al., 2014). Resterande artiklars urval 

var slumpmässiga eller otydliga i urvalet av informater (Cheng et al., 2018; Marbach & 

Griffie, 2011; Schmidt et al., 2016; Spittler et al., 2012; Suplee et al., 2015; Zoylner et al., 

2018).  
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5.2.2 Genomförande 

Av de åtta kvalitativa artiklarna som ingick i detta examensarbete var det tre artiklar som 

använt sig av individuella intervjuer, där en kvinna åt gången intervjuades (Dawe et al., 2014; 

Lacey, 2002; Suplee et al., 2015). Fokusgruppintervjuer hade använts av fyra kvaliativa 

artiklar (Marbach & Griffie, 2011; Kwok & White, 2014; Tsuchiya et al., 2011; Zoylner et al., 

2018). En artikel skiljde sig från de övriga kvalitativa artiklarna genom att den inte hade 

samlat in sitt material via individuella intervjuer eller fokusgruppintervjuer utan istället 

använt sig av en enkät med öppna frågor (Lee et al., 2010). Alla de fem kvantitativa artiklarna 

hade använt olika typer av enkäter för att samla in sin data (Baron et al., 2004; Liao et al., 

2013; Schmidt et al., 2016; Tsuchiya, 2014; Valero-Aguilera et al., 2014). En av dessa artiklar 

skiljde sig från de övriga genom att utförligt berätta mer om den enkät som använts för att 

samla in data i studien (Baron et al., 2004), medan de övriga kvantitativa artiklarna endast 

kort nämnde att de använt enkäter för att samla in data till sina studier (Liao et al., 2013; 

Schmidt et al,. 2016; Tsuchiya, 2014; Valero-Aguilera et al., 2014). En av de två artiklarna av 

mixad design använde både enkäter  i skede ett och fokusgruppintervjuer i skede två (Spittler 

et al., 2012). Den andra studien använde enkäter i skede ett och individuella intervjuer i 

skede två (Cheng et al., 2018). 

5.2.3 Analys 

Temaanalys användes som analysform i fyra kvalitativa artiklar (Lee et al., 2010; Marbach & 

Griffie, 2011; Tsuchiya et al., 2011; Suplee et al., 2015). Två artiklar hade använt kvalitativ 

innehållsanalys (Dawe et al., 2014; Kwok & White, 2014). En kvalitativ artikel skiljde sig från 

de övriga genom att vara ensam om att använda sig av Colaizzis metod för att analysera 

resultatet (Lacey, 2002). En annan kvalitativ artikel var ensam om att använda 

textkondensering i analysen (Zoylner et al., 2018).  

Samtliga fem kvantitativa artiklar som ingick i detta examensarbete hade använt någon typ 

av kalkylerande datorprogram för att få fram resultaten (Baron et al., 2004; Liao et al., 2013; 

Schmidt et al., 2016; Tsuchiya, 2014; Valero-Aguilera et al., 2014). Av dessa hade två artiklar 

tydligt specificerat att de använt programmet SPSS (Baron et al., 2004 & Liao et al., 2013). 

Testet fisher’s exact hade använts av tre av de kvanitativa artiklarna (Baron et al., 2004; Liao 

et al., 2013; Valero-Aguilera et al., 2014) och Chi-square testet hade använts för att analysera 

resultatet av tre av de fem kvantitativa artiklarna (Liao et al., 2013; Tsuchiya, 2014; Valero-

Aguilera et al., 2014). Olika t-test hade använts av tre artiklar (Baron et al., 2004; Liao et al., 

2013; Valero-Aguilera et al., 2014). Två artiklar hade analyserat resultatet genom att använda 

regressionsanalys (Schmidt et al., 2016; Tsuchiya, 2014). Little MCAR-test hade endast 

använts av en artikel (Tsuchiya, 2014). Även Kruskal Wallis- test hade endast använts av en 

artikel (Tsuchia, 2014). De två artiklarna som var av mixad design använde båda två 

regressionsanalys för att få fram kvantitativa resultat samt innehållsanalys för att få fram 

kvaliativa resultat (Cheng et al., 2018; Spittler et al., 2012). 
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5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Artiklarnas resultat presenteras i form av olika teman baserat på likheter och skillnader, se 

tabell 3. Under varje tema presenteras de kvalitativa-, kvantitativa- och de mixade artiklarna 

separat, i ovan nämnda ordning.  

Tabell 3. Teman över resultatet. 

Teman: 

Att få rätt mängd information 

Att få information vid rätt tidpunkt 

Att få information om vad som händer efter operationen 

Att få individanpassad information 

 

5.3.1 Att få rätt mängd information 

Två artiklar som granskades visade på att patienterna ville ha mycket information, medan två 

artiklar visade att patienterna i själva verket fick för mycket information.  

 

Att få en stor mängd information var något som efterfrågades. Detta för att patienterna sedan 

skulle kunna fatta välinformerade beslut (Lee et al., 2010; Suplee et al., 2015). En av de 

kvalitativa artiklarna hade i sin studie undersökt patienter som genomgått en bilateral 

mastektomi. I studien fann de att patienterna ville ha en stor mängd preoperativ information. 

Detta för att de sedan skulle kunna fatta välinformerade beslut. Patienterna i studien 

uttryckte tydligt att om de blivit ordentligt informerade preoperativt kände de sig väl 

förberedda för vad de hade att förvänta sig postopertivt, som bland annat risken för 

postoperativa infektioner, smärta eller lymfödem (Suplee et al., 2015). En annan artikel 

undersökte bröstcancerpatienternas upplevelser av postoperativa armkomplikationer. De 

upptäckte att patieterna i studien upplevde att de själva måste söka information för att känna 

sig välinformerade. Detta eftersom de inte hade fått tillräckligt med information om 

postoperativa komplikationer av vårdpersonalen (Lee et al., 2010). 

Patienterna upplevde även att informationsmängden kunde bli för stor (Dawe et al., 2014; 

Zoylner et al., 2018). Informationsmängden kunde bli för stor, särskilt vid diagnostillfället. 

Patienterna i studien beskrev att de hade svårt att hantera den stora mängd information de 

fått då de fått sin diagnos och att detta gjort att de inte vågat ställa frågor vid diagnostillfället. 

Patienterna vågade inte heller ställa frågor postoperativt, även om de hade fysiska besvär 

som påverkade deras återhämtning (Zoylner et al., 2018). En annan artikel som i sin studie 

undersökte postoperativa patienter i öppenvården, visade även den att patienterna kunde få 

för mycket information. Patienterna i studien beskrev att de fått för mycket skiftlig 

information av vården och att de kände sig överväldigade av denna, vilket resulterade i att de 

istället helt struntade i att läsa informationen som de fått (Dawe et al., 2014). 

En av de kvantitativa artiklarna, som undersökte informationsbehovet hos postoperativa 

bröstcancerpatienter i öppenvården, fann att flera patientgrupper hade ett stort 

informationsbehov. Patienterna med låg nivå gällande kunskap om hälsa hade ett större 

informationsbehov efter genomgången operation än patienterna som hade en hög kunskap 
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om hälsa (p<000.1). Patienterna med avancerad bröstcancer, stadie 1-3, hade ett större 

behov av information postoperativt (p<0.01) än patienterna med bröstcancer i stadie 0. 

Studien visade även att informationsbehovet minskar om patienterna får bra och hjälpsam 

information från sjukvården (p<0.05) samt att patienterna som hade en låg kunskap om 

hälsa ofta hade svårt att kommunicera med vårdpersonal (p<0.001) (Schmidt et al., 2016). 

Patienterna som genomgått bröstcancerkirurgi inom loppet av <2 år upplevde att de inte fått 

tillräckligt med information. Hos dessa patienter skattades den fysiska- (p<0,002) såväl som 

det psykiska hälsan (p<0,003) som låg. Studien visade även att hälsan hos de patienterna 

som genomgått en bröstcanceroperation för tre till fem år sedan inte visade på någon 

signifikant skillnad (Tsuchiya, 2014). Ett starkt missnöje gentemot sjukvården vad gällde 

information om risker och fördelar med bahandlingen visade en artikel. Då 80%  av 

patienterna inte hade fått en tillräcklig mängd med information om detta och 74% av 

patienterna i studien efterfrågade information om hur sjukdomen kommer att påverka deras 

utseende (Valero-Aguilera et al., 2014). 

5.3.2 Att få information vid rätt tidpunkt 

 

Tre artiklar beskrev vikten av att inte ge information när patienterna inte var stabila och 

mottagliga för informationen. En artikel handlade om hurvida sjuksköterskan skulle ge all 

information på en gång eller lite åt gången. Två artiklar beskrev vikten av att patienterna fick 

ta del av information tidigt i vårdprocessen. 

 

Patienterna upplevde att de inte ville ha information vid tällfällen då de inte var mottagliga 

för den (Dawe et al., 2014; Lacey, 2002; Zoylner et al., 2018). En kvalitativ artikel visar att 

det var viktigt att ge information till patienterna vid rätt tidpunkt. I studien berättar 

patienterna att det inte var optimalt att få information precis före bröstcanceroperationen. 

Detta eftersom det stressade dem samt att de inte kunde fokusera på den information de fick 

och således inte kom ihåg informationen postoperativt (Dawe et al., 2014). Patienterna 

upplevde att de var bra om de kan ha en anhörig närvarande postoperativt. Detta för att få 

hjälp att komma ihåg den information de fick vid det tillfället, då de själva inte hade landat 

efter operationen samt fortfarande var påverkade av de läkemdel de fått under operationen 

(Zoylner et al., 2018). En artikel handlade om patienternas oförmåga att ta till sig 

information i samband med cancerbesked, hur chocken lade sig som en tyngd över allt. Detta 

gjorde att beslutstagande och informationen de fick inte existerade just då, vilket gjorde att 

patienterna inte var mottagliga för informationen (Lacey, 2002). 

Att få information tidigt i vårdprocessen var viktigt för patienterna (Marbach & Griffie, 2011; 

Tsuchiya et al., 2011). Patienterna med bröstcancer upplevde att de kunde hantera 

postoperativa komplikationer, så som lymfödem, bättre om de fått information om risken för 

detta tidigt i sjukdomen. Studien visade att de patienterna som fått denna information tidigt i 

sjukdomen accepterade lymfödemen, medan de som fått informationen i ett senare skede såg 

de som en börda (Tsuchiya, 2011). Ett önskemål som framkom i en artikel var att den 

information som gavs skulle ges så tidigt som möjligt och av en vårdenhet. Patienterna 

uttryckte att de önskat mer information tidigt i processen om övriga stöd som erbjöds såsom; 

massageterapi, Yoga, akupunktur, aromterapi och meditation. Detta även om de inte aktivt 

deltagit i något av dem (Marbach & Griffie, 2011). 
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Något som särskiljde sig från övriga kvalitativa artiklar, var att en artikel tog upp 

patienternas uppfattningar om behandlingsplaner, överlevnadsstrategier och utbildning, där 

berättade patienterna att de behövde få information i alla faser. Före, under och efter 

behandling. Samma artikel visar även att patienterna beskrev vikten av att få stanna upp och 

begrunda cancerbeskedet. Detta för att förstå informationen de fått och för att se sin 

situation innan de kan gå vidare. De berättade vidare att de önskade att få informationen 

både skriftligt och verbalt, där de gått igenom vad som skett och vad som kommer att ske 

(Marbach & Griffie, 2011). En artikel visade att vissa av patienterna ville få all information på 

en gång, medan andra patienter ville ha lite information åt gången. Lite information åt 

gången gjorde det lättare att ta till sig denna (Zoylner et al., 2018). Tidpunkten var viktig för 

patienterna för att de skulle kunna ta till sig informationen postoperativt (Cheng et al., 2018; 

Spittler et al., 2012). Att få information tidigt var något som efterfrågades av patienterna som 

deltog i en av de mixade studierna samt att de efter att de fått en bröstcancerdiagnos valde 

olika behandlingsbeslut beroende på om cancerbeskedet hunnit sjunka in eller inte. 

Patienterna i artikeln upplevde att det inte var optimalt att få all information tilldelade till sig 

på en gång (Spittler et al., 2012). 

5.3.3 Att få information om vad som händer efter operationen 

Två av artiklarna som granskades i examensarbetet visade att patienterna inte fått tillräckligt 

med information om hur de skulle må postoperativt. Fem artiklar visade att den 

postoperativa uppföljningen var viktig och två artiklar visade att patienterna inte fått 

information om postoperativ fyskisk aktivitet. Två artiklar visade på en bristande information 

gällande den postoperativa egenvården. 

 

Att få information om hur de skulle må efter sin bröstcanceroperation och vilka 

komplikationer som kunde uppstå var något som patienterna upplevde var viktigt för 

återhämtningen (Kwok & White, 2014; Suplee et al., 2015). En kvalitativ artikel visade att 

patienterna upplevde att informationen om hur de skulle må postoperativt var bristande. 

Patienterna i studien hade inte fått information om att de skulle ha dränageslangar som stack 

ut från operationssåret eller att de skulle uppleva svår smärta efter operationen. De upplevde 

inte heller att de fått tillräcklig information om de postoperativa komplikationer som kunde 

uppstå efter en bröstcanceroperation eller hur deras bröstrekonstruktioner skulle se ut 

(Suplee et al., 2015). En annan artikel visade även den i sitt resultat att patienterna hade 

dålig kunskap om sjukdomen och eventuella komplikationer vilket gjorde att de gick omkring 

med en ständig ångest då de inte visste vad som ansågs vara normalt eller onormalt efter 

operationen. Ett stort behov av information som handlade om att kunna upptäcka tecken på 

komplikationer framkom (Kwok & White, 2014). 

 

Den postoperativa uppföljningen upplevdes vara bristande (Dawe et al., 2014; Lacey, 2002; 

Marbach & Griffie, 2011; Suplee et al., 2015; Zoylner et al., 2018). Patienterna upplevde att de 

fått information av flera olika instanser. De upplevde att de hade byggt upp en relation med 

den vårdpersonal de haft kontakt med tidigt i sin vårdprocess och ville gärna att all 

information skulle komma från denna personal (Marbach & Griffie, 2011). I en artikel 

upptäcktes det att flera av patienterna var missnöjda med den postoperativa uppföljningen. 

Patienterna kände att de blivit övergivna och att de var ensamma när kontakten med vården 

var slut. Flera av patienterna visste inte heller när, eller ens om de skulle komma tillbaka på 

återbesök (Suplee et al., 2015). Det fanns inte heller någon kontakt mellan sjuksköterskan 
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och patienterna mellan de inplanerade återbesöken. Detta gjorde att patienterna i studien 

kände sig ensamma istället för att känna sig motiverade att kämpa vidare (Marbach & Griffie, 

2011). Även en annan artikel såg i sitt resultat att flera av patienterna kände att de blev 

utskrivna mycket snabbt efter operation, vilket de inte upplevde var optimalt för 

återhämtningen (Dawe et al., 2014). 

 

Information om vilka av vårdpersonalen som skulle delta i behandlinge var något som 

patienterna eftersökte och som endast var föremål för en studie (Lacey, 2002). Ett stort 

behov av en kontinuerlig kontakt med sjuksköterskan genom hela den perioperativa 

vårdprocessen framkom i en studie (Tsuchiya et al., 2011). En annan studie visade på att det 

fanns en viss tvekan hos de postoperativa patienterna inför utskrivning och hemgång efter 

genomgången bröstcanceroperation. Detta eftersom de inte hade fått någon information om 

vem de skulle kontakta postoperativt om komplikationer uppstod eller om de hade frågor 

(Zoylner et al., 2018). En annan artikel tog även den upp behovet av uppföljning 

postoperativt, samt behovet av att ha en sjuksköterska att kunna kontakta efter operationen 

(Dawe et al., 2014). 

 

Information om vårdplanen och hur patienterna skulle förstå denna var något som endast 

undersöktes av en artikel, därmed skiljde sig denna artikeln från de övriga. Patienterna i 

studien berättade att ilska och andra negativa känslor som kunde uppstå berodde på att de 

inte fått någon information om deras vårdplan. Något som efterfrågades var ett 

standardiserat vårddokument, vilket beskrev deras individuella vårdplan. Denna plan skulle 

bli användbar om en ny läkare, sjuksköterska eller någon annan vårdpersonal tog över för att 

sätta sig in i situationen och följa planen (Marbach & Griffie, 2011). Brister i 

kommunikationen mellan de olika vårdenheterna under tiden för patienternas behandling, 

togs upp av en artikel. Bristen på kommunikation orsakade frustation och onödigt lidande för 

patienterna. Information om supportgrupper, psykologer och socialtjänst som ett led i 

tillfrisknadsprocessen var inte heller tillfredsställande för patienternas återhämtning (Lacey, 

2002). 

 

Något som framkom i flera artiklar var avsaknaden av information om postoperativ fysisk 

aktivitet. Flera av patienterna upplevde bristande eller försenad information om postoperativ 

fysisk aktivitet. Patienterna upplevde att de hade fått motstridig information om postoperativ 

fysisk aktivitet och därmed inte visste om de skulle träna eller ej. Dock fanns det patienter 

som var nöjda med den information som de fått angående postoperativ fysisk aktivitet (Lee et 

al., 2010; Suplee et al., 2015). Patienterna upplevde att de inte hade fått någon information 

alls om när de skulle kunna börja träna igen efter genomgången operation (Suplee et al., 

2015). Patienterna upplevde även att de fick tvetydig information från sjuksköterskan om den 

postoperativa egenvården (Lee et al., 2010; Tsuchiya et al., 2011). Patienterna i artikeln hade 

både fått rådet att inte använda armen alls efter operationen samt rådet att använda armen 

så mycket som möjligt efter operationen (Lee et al., 2010). Patienterna upplevde även att de 

inte fått information om hur de skulle ta hand om sin arm postoperativt utan fick själva söka 

på internet efter information om egenvård. Patienterna upplevde även att de inte fått 

information om den kompressionstrumpa de skulle ha på armen efter operationen och därför 

var det många av dem som inte använde sig av denna (Tsuchiya et al., 2011).  

 

En kvantitativ artikel visade att det var viktigt att informera patienterna om vad som ansågs 

vara normalt och vad som ansågs vara komplikationer efter en genomgången 

bröstcanceroperation, detta för att patienterna ska veta när de ska söka vård vid eventuella 
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komplikationer. Studien visade att 90% av patienterna upplevde ömhet postoperativt 

(p<0.01) och att 56% upplevde fantomsmärtor någon gång under 24 månader efter 

operationen (Baron et al., 2004). Patienterna i studien efterfrågade även information om 

egenvård efter operation för att stärka återhämtningen (p<0,05) samt information om vilken 

mat de skulle äta för att uppnå bästa återhämtning (p<0,05) (Valero-Aguilera et al., 2014). 

5.3.4 Att få individanpassad information 

När artiklarnas resultat granskades visade det att fyra artiklars resultat handlade om att 

individanpassa informationen. Två artiklar talade om vikten av att förstå den information 

som gavs och två artiklars resultat handlade om hur patienternas informationsbehov blev 

bemött. 

 

Två kvalitativa artiklar visade att det fanns ett ökat behov av att den perioperativa 

informationen anpassades efter typ av kirurgi och individens behov samt att det var viktigt 

att skräddarsy informationen utifrån patienternas behov (Lee et al., 2010; Tsuchiya et al., 

2011). Flera av patienterna upplevde att de inte blev bemötta med individanpassad 

information utan istället fick information från ett standarddokument (Kwok & White, 2014; 

Suplee et al., 2015). Patienterna upplevde att det var viktigt att informationen anpassades 

efter deras förutsättningar och förmågor att förstå den (Kwok & White, 2014; Zoylner et al., 

2018). En artikel visade att visade att informationen inte alltid gavs på patienternas 

modermål, vilket gjorde att de inte förstod den (Kwok & White, 2014). Något som urskiljde 

en artikel från de övriga artiklarna var att artikelns resultat visade att patienterna hade svårt 

att förstå den information som de fick från sjukvården, då en alltför avancerad medicinsk 

terminologi användes. Patienterna efterfrågade en rak kommunikation där det viktigaste i 

samtalet togs upp inledningsvis (Zoylner et al., 2018). 

 

Om informationen anpassades efter varje patients behov resulterade det i färre obemötta 

informationsbehov (Liao et al., 2013; Schmidt et al., 2016). En kvantitativ studie, med 

experimentiell design, visade att om informationen ej individanpassades blev behovet av 

information hos patienterna inte bemött. Den experimentiella gruppen i denna studie fick 

individanpassad information och resultatet visade att de hade färre obemötta behov av 

information från sjukvården än kontrollgruppen (p<0,001) (Liao et al., 2013). En artikel 

visade att informationsbehovet var sänkt om patienterna fått information om postoperativa 

komplikationer på lång sikt från vården i ett tidigt skede i behandlingen (p<0,05) (Schmidt et 

al., 2016). Att anpassa informationen efter patienternas utbildningsnivå och deras specifika 

behov var viktigt för att främja återhämtningen efter en bröstcanceroperation. Detta kan 

göras genom att patienterna erbjuds kontakt via sin dator, då de kan ha oregelbunda 

uppföljningsbesök, jobbar heltid eller har långa resor för att ta sig till sjukhuset (Cheng et al., 

2018). 
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6 DISKUSSION 

Diskussionen delas in i tre delar; Metoddiskussion, Resultatdiskussion samt Etikdiskussion. 

Dessa delar beskrivs vidare under respektive underrubriker.  

6.1 Metoddiskussion  

Den metod som användes i examensarbetet var litteraturöversikt, närmare bestämt en 

litteraturöversikt med en beskrivande sammanställning, som ofta kallas för en allmän 

litteraturöversikt. Metoden utfördes enligt Fribergs beskrivning i boken Dags för Uppsats – 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. En allmän litteraturöversikt kräver 

mindre arbete än en systematisk litteraturstudie och var därför mer lämplig att utföra på 

grundnivå (Friberg, 2017a). Denna metod används för att sammanställa den befintliga 

forskningen inom ett område, vilket  passade väl in på examensarbetets syfte som var att 

beskriva patienternas upplevelser av perioperativ information med fokus på återhämtning 

efter bröstcancerkirurgi. En annan alternativ metod kunde ha varit att göra intervjuer med 

patienter som genomgått bröstcancerkirurgi. Då författarna inte ansåg att denna metod 

kändes etiskt rätt att utföra i ett examensarbete samt att tidsramen inte heller tillät detta, 

valdes denna metod bort. 

Forskning av både kvalitativa- och kvantitativ studiedesign bör inkluderas i en 

litteraturöversikt (Segersten, 2017; Friberg, 2017a), vilket gjordes i detta examensarbete. 

Användandet av både kvalitativa- och kvantitativa studier gör att litteraturöversikten blir mer 

komplett. Detta då de kvantitativa studierna endast får fram ett resultat kan de kvalitativa 

studierna hjälpa till att förklara varför resultatet ser ut på ett visst sätt (Polit & Beck, 2017). I 

examensarbetet användes även två artiklar som använt sig av mixad studiedesign, dessa 

behandlades separat från de övriga och jämfördes endast med varandra. Användandet av 

mixad studiedesign var bra då ett optimalt svar på syftet eftersträvades (Henricson, 2017). 

Flera av artiklarna som användes hade bredare syften än vad som efterfrågades att svara på. 

När dessa artiklar granskades valdes endast att undersöka det resultat som ansågs relevant 

för detta examensarbete. 

När sökningarna efter artiklar genomfördes valdes att endast använda databasen CINAHL 

Plus, detta eftersom författarna var säkra på att denna databas innehöll vårdvetenskapliga 

artiklar samt för att minska risken att få fram artiklar med ett för medicinskt resultat. 

Artiklarna i examensarbetet valdes medvetet ut genom ett aktivt letade efter rubriker och 

artikelsammanfattningar som svarade an på examensarbetets syfte. Friberg (2017a) menade 

att det då var extra viktigt att författarna var kritiska av sin granskning av artiklarna genom 

hela processen. Detta gjorde att ett genomförande med ett kritiskt tänkande var av stor vikt i 

detta examensarbete. När sökningarna genomfördes användes inklusions- och 

exklusionskriterier för att avgränsa sökningen till att svara på syftet samt för att inte generera 

i allt för många resultat. I sökningen valdes även funktionerna Peer-reviewed och Fulltext in. 

Peer-reviewed valdes för att säkerställa att artikeln hade en god vetenskaplig kvalité. 

Användandet av funktionen fulltext utgick från att tidsramen för examensarbetet inte räckte 
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till för att beställa hem de artiklar som endast fanns att tillgå i ett sammanfattande format 

inför granskningen.  

När syftet formulerades valdes att avgränsa examensarbetet till att endast undersöka den 

information som patienterna fick i samband med bröstcancerkirurgi och 

bröstrekonstruktion, alltså den perioperativa informationen. Avgränsningen gjordes för att 

examensarbetet inte skulle bli för stort, samt för att tidsramen var begränsad. Detta gjorde 

att annan information som patienterna fick i samband med sin bröstcancer, till exempel 

information vid behandling med cytostatika eller strålning, exkluderades. Detta kan ha 

påverkat examensarbetets resultat, då endast en del av den information patienterna fick 

under sin behandling för bröstcancer inkluderades. En annan avgränsning som gjordes var 

att endast undersöka målgruppen kvinnor. Detta val baserades på att kvinnor utgör den 

absoluta merparten av patienter som drabbas av bröstcancer, samt att nästan alla 

vetenskapliga artiklar endast inkluderade kvinnor i sina studier. 

För att examensarbetet skulle hålla en hög trovärdighet genom hela processen användes tre 

kvalitetsberepp som används vid kvalitativ forskning; giltighet, överförbarhet och 

tillförlitlighet. Dessa begrepp beskrivs av Polit och Beck (2017) och Henricson (2017). 

Begreppet giltighet handlar om att resultatet ska vila på en sann grund och stämma överens 

med hur verkligheten ser ut. I detta examensarbete stärks giltigheten av att syftet hela tiden 

var i fokus, vilket resulterar i att resultatet svarar på syftet. Kvalitetsgranskningen av 

artiklarna som gjordes enligt Friberg (2017a), säkerställer att artiklarna hade en hög kvalité, 

vilket stärker giltligheten. I examensarbetets resultat visade många av artiklarna på att det 

fanns likheter, vilket stärker deras giltighet och på så sätt även examensarbetets giltlighet. 

Begreppet överförbarhet betyder att det resultat som framkommit i studien ska kunna 

överföras i andra typer av sammanhang (Polit & Beck, 2017). Överförbarheten kan stärkas 

genom att studiens datainsamling och urval tydligt beskrivs (Henricson, 2017), vilket görs i 

detta examensarbete.  Tillförlitligheten i en studie handlar om hurvida andra författare kan 

upprepa studien och komma fram till samma resultat, samt att det resultat som framkommer 

ska vara sant flera år fram i tiden (Polit & Beck, 2017). I detta examensarbete stärktes 

tillförlitligheten genom att alla steg i metoden beskrevs utförligt och kan alltså upprepas utav 

andra författare. Då resultatet utformades delades artiklarna upp och analyserades endast av 

en person. Detta ansågs dock inte gynna god tillförlitlighet vilket gjorde att båda författarna 

senare valde att analysera samtliga artiklar. Båda författarna fann samma resultat i 

artiklarna, vilket stärkte examensarbetets tillförlitlighet. Tillförlitligheten i att resultatet som 

framkommit ska hålla i flera år anses vara låg, då det hela tiden kommer ny vårdvetenskaplig 

forskning samt att antalet artiklar som granskats endast var 15 stycken.     

När artiklarna analyserades kunde en förförståelse för att den perioperativa informationen 

faktiskt påverkade patienternas återhämtning ha funnits.  Författarna till examensarbetet har 

dock varit noga med att försöka behålla en så objektiv syn på artiklarnas innehåll som möjligt 

och inte medvetet påverka resultatet med förförståelsen. Då examensarbetets resultat 

diskuteras i resultatdiskussionen ställs det mot examensarbetets vårdvetenskapliga teori 

samt tidigare forkning inom ämnet. En del av den tidigare forskning som angivits i 

examensarbetet var äldre än 10 år, dock visar dessa artiklar på liknande resultat som de 
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senare artiklar som också presenteras i bakgunden, vilket gör att de fortfarande anses vara 

relevanta. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen delas in i två delar. Den första delen diskuterar likheter och skillnader i 

artiklarnas syften och metoder. Den andra delen diskuterar likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat.  

6.2.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syften och metoder 

Ett syfte ska vara tydligt och relevant för ämnet som avses att undersökas (Friberg, 2017; 

Henricson, 2017). Flera artiklar som användes i examensarbetets resultat använde begreppet 

information i sina syften, vilket är relevant för detta examensarbete. Andra artiklar använde 

begrepp som patientutbildning och upplevelser, vilka innefattas i examensarbetets 

undersökningsområde. 

De artiklar som granskades, utfördes i olika länder. Dessa länder var USA, Australien, 

Danmark, Storbrittannien, Tyskland, Japan, Taiwan, Canada, Singapore och Spanien. Dessa 

länder har olika kulturer vilket kan ha satt prägel på var artikels resultat (Carlson, 2016). 

Något som även kan ha påverkat artiklarnas resultat kan ha varit att vissa länder, så som 

USA, där fyra av artiklarnas studier genomfördes,  har ett sjukvårdssystem som är uppbyggt 

på ett helt annat sätt än i till exempel Danmark, där en studie genomfördes. Nio artiklar var 

tydliga med att de hade valt ut deltagare medvetet. Det finns en risk att ett medvetet urval 

inte blir representativt för den population författarna avser att undersöka. Ett medvetet urval 

kan även göra att resultatet blir missvisande (Polit & Beck, 2017). Resterande artiklar 

använde sig av slumpmässiga urval eller var otydliga om urvalet skett medvetet eller inte.  

En artikel hade använt sig av ett frågeformulär med öppna frågor, medan övriga kvalitativa 

artiklar hade använt sig av intervjuer eller fokusgruppintervjuer som datainsamlingmetod. 

En väl genomförd intervju ger en bra kunskap till ämnet och beskriver en situation på ett bra 

sätt (Henricson, 2017). Detta gör att artiklarna bidrar med värdefull kunskap i detta 

examensarbete. Flera artiklar hade samlat in sin data genom att använda sig av 

fokusgruppintervjuer, dessa får ett resultat som speglar hela gruppens upplevelser till 

skillnad från de som använt sig av individuella intervjuer (Henricson, 2017). Dock kan de 

artiklar som använt sig av individuella intervjuer fått ärligare svar än de artiklar som använt 

fokusgrupper, då vissa personer känner sig obekväma med att tala i grupp och detta kan 

påverka en studies resultat (Polit & Beck, 2017). Användning av enkäter var också en typ av 

datainsamlingmetod som användes av flera artiklar. Användandet av enkäter var bra då 

resultatet ska kunna appliceras på en stor målgrupp (Henricson, 2017). Artiklarna använde 

sig av olika metoder för att analysera resultatet. En av dessa metoder var kvalitativ 

innehållsanalys. Denna analysmetod passar bra för att analysera transkriberade intervjuer 

(Henricson, 2017). Datorprogrammet SPSS  hade använts av några av de kvantitativa 

artiklarna. Detta program passar bra att använda när enkäter ska analyseras (Henricson, 
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2017). Att inledningsvis använda sig av en kvalitativ innehållsanalys för att dela in resultatet i 

kategorier, för att sedan kunna analysera resultatet med en kvantitativ metod var bra för 

studier som använde sig av stora mängder data (Henricson, 2017). Detta var en analysmetod 

som använts av både artiklarna som var av mixad design. 

6.2.2 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

I resultatet framkom att patienterna önskade att få en stor mängd perioperativ information. 

Detta för att patienterna skulle kunna fatta välinformerade beslut samt veta vad som väntade 

dem efter operationen. Resultatet visade även att patienterna kunde få för mycket 

information och att detta kunde göra att patienterna kände sig överväldigade. Att få rätt 

mängd information för just dem ansågs främja återhämtningen. Tidigare forskning visade att 

sjuksköterskan bör identifiera vilket utbildningsbehov patienterna hade och anpassa sin 

informationsmängd efter detta (Lally, 2009; Stephens et al., 2007). Om patienterna fått den 

information de efterfrågat främjade detta patienternas eget beslutsfattande (Kadmon et al., 

2016; Murray et al., 2015). Grundlig information främjade även patienternas återhämtning 

(Nissen et al., 2002). Det finns risker med om sjuksköterskan givit för lite information till 

patienterna. För lite information kan göra att patienterna inte känner sig förberedda på 

fysiska- och psykiska postoperativa besvär (Damsky Dell et al., 2008). Detta kunde kopplas 

till det valda vårdvetenskapliga perspektivet som beskrev att patienterna behövde förstå 

varför egenvården var viktig för att den skulle kunna bli vårdande. Egenvården påverkades av 

patienternas tillgänglighet och användandet av information, detta beskrevs i relation till 

begreppet Estimative. Begreppet Estimative innefattade även människans förmåga till 

anpassning efter olika situationer (Orem, 1985).  

Resultatet visade även att det inte endast var mängden information som påverkade 

patienternas återhämtning, utan även tidpunkten när denna information gavs. Patienterna 

efterfrågade framförallt tidig information om postoperativ egenvård. Även tidigare forskning 

visade att informationen ansågs vara viktig för patienternas återhämtning (Damsky Dell et 

al., 2008; Germino et al., 2013; Mahon & Casey, 2003; Murray et al., 2015; Nissen et al., 

2002; Stephens et al., 2007). Både den information patienterna fick innan- och efter sin 

operation var av betydelse för att patienterna skulle känna en trygghet i situationen (Aunan 

et al., 2019; Baron et al., 2000). Tidigare forsning bekräftade även vikten av tidpunkten då 

informationen tilldelades patienterna (Brown et al., 2018). Detta kunde relateras till valt 

vårdvetenskapligt perspektiv och begreppet Transitional eftersom detta handlade om hur 

sjuksköterskan kunde bedömma olika situationer och anpassa sig efter de förhållanden som 

existerade med ett respektfullt bemötande gentemot patienterna. Det beskrevs även att 

sjuksköterskan bör vara realistisk i sina förväntingar på hur mottagliga patienterna var för 

informationen som gavs vid olika tillfällen (Orem, 1985). 

Resultatet visade även att patienterna upplevde det betydelsefullt att få information om vad 

som skulle hända efter deras operation. Patienterna efterfrågade information om 

komplikationer efter operationen samt information om den postoperativa uppföljningen. 

Detta bekräftades av tidigare forskning som belyste vikten av att informera patienterna om 

vad som hände postoperativt (Damsky Dell et al., 2008; Murray et al., 2015; Nissen et al., 
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2002). Det var viktigt för patienterna att få information om de komplikationer som kunde 

uppstå var något som även detta bekräftades av tidigare forskning, som även visade på att 

denna information kunde minska riskerna för att komplikationer uppstod (Sherman & 

koelmeyer, 2011). Vikten av att få information om den postoperativa uppföljningen visade sig 

även betydelsefull i tidigare forskning (Kimman et al., 2007; Kimman et al., 2010). Det 

beskrevs även att den postoperativa uppföljningen kunde ske via telefon (Kimman et al., 

2010). Detta kunde relateras till det vårdvetenenskapliga perspektivet, som visade på att 

sjuksköterskan skulle ha förståelse för egenvårdens betydelse. I begreppet Productive 

beskrevs det att planerandet av omvårdnadsåtgärderna skulle bemöta patienternas behov av 

egenvård (Orem, 1985).  

Resultatet visade även att patienterna önskade mer individanpassad information. 

Patienterna upplevde att de inte alltid förstod informationen som tilldelades dem, eftersom 

informationen inte anpassats efter deras indivuduella behov. Detta bekräftades även av 

tidigare forskning som visade på att det var viktigt att sjuksköterskan identifierade vilken 

information patienterna hade, samt vilken information de önskade erhålla. Detta 

underlättade också sjuksköterskans arbete, då informationen senare skulle individanpassas 

(Stephens et al., 2007). Tidigare forskning visade även att sjuksköterskan inte tog reda på 

vilken information patienterna ville ha utan istället informerade om det sjuksköterskan 

trodde att patienterna ville veta (Crushank et al., 2020; Ödling et al., 2002). Det valda 

vårdvetenskapliga perspektivet ansåg att egenvårdskapaciteten kunde variera över tid, vilket 

kunde resultera i att patienterna i vissa skeden av vårdprocessen behövde mer stöd än i andra 

skeden. Sjuksköterskan behövde förstå att alla patienter hade olika förmåga att uppfylla sina 

egenvårdsbehov och anpassa vården individuellt baserat på detta (Orem, 1985). Även om 

tidigare forskning och det vårdvetenskapliga perspektivet som användes tydligt framhöll 

vikten av att sjuksköterskan skulle ge tydlig och pegagogisk information verkade detta inte ha 

gett resultat i de artiklar som granskades. Patienterna efterfrågade fortfarande information 

som var mer anpassad efter deras informationsbehov och de själva som individer. 

Patientlagen (SFS 2014:821) framhöll vikten av att sjuksköterskan förstod att det var 

patienterna som bestämde vilken mängd och vad för typ av information de ville erhålla. 

6.3 Etikdiskussion 

Under denna rubrik förs en diskussion om de etiska överväganden som gjorts i 

examensarbetet. 

I detta examensarbete efterföljdes samtliga regler och riktlinjer från CODEX 

Forskningsetiska principer (2019a). Plagiat, förvrägning eller förfalskning försöktes att 

undvikas genom att författarna innan examensarbetet började även läste igenom CODEX 

Oredlighet i forskning (2019b). De artiklar som granskades i examensarbetet var Peer 

reviewed. Detta innebar att de redan godkänts av andra forskare och sedermera höll en god 

vetenskaplig kvalité. Artiklarna som användes i detta examensarbete har genomgick en 

kvalitetsgranskning för att ytterligare bekräfta deras kvalité. Metoden som användes var en 

litteraturöversikt och eftersom endast redan bearbetat material användes, ansågs det inte 

relevant att söka stöd hos en etisk kommité.  
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När bearbetat material använts förestår en viss risk att endast artiklar som författarna var 

intresserade av valdes ut. Därför hade författarna i detta examensarbete försökt att vara 

mycket självkritiska och objektiva i urvalet av artiklar. Eftersom urvalet av artiklar var 

medvetet kunde detta omedvetet ha påverkat examensarbetets resultat (Friberg, 2017a). 

Genom examensarbetet hade författarna därför försökt att utesluta personliga värderingar 

och tolkningar av artiklarna för att undvika risk för påverkan på examensarbetets resultat 

(Polit & Beck, 2017). För att läsare enkelt skulle kunna se och hitta de referenser som 

användes i texten hanterades alla referenser med hjälp av referenssystemet APA (APA, 2019).  

7 SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva de kvinnliga patienternas upplevelser av 

perioperativ information med fokus på återhämtning efter bröstcancerkirurgi. Patienterna 

upplevde att få rätt mängd information var viktigt, samt att de önkade att denna information 

tilldelades dem tidigt. Den postoperativa kontakten upplevdes vara bristande, vilket 

påverkade patienternas återhämtning negativt. Något annat som även påverkade 

återhämtningen negativt var om informationen inte hade individanpassats efter patienternas 

behov av information. Examensarbetet bidrog genom att visa på att patienterna upplevde den 

perioperativa informationen som bristande och att detta påverkade deras återhämtning.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att perioperativ information undersöks som en 

sammanhängande helhet, och inte delas upp mellan pre- per- och postoperativ information, 

vilket artiklarna som undersöktes gjorde. Individanpassad information efterfrågades tydligt. 

Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka hur sjuksköterskan bäst kan 

individanpassa informationen till patienterna är av intresse. 
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Bekvämlighetsurval. 
 

Datainsamling: 
Inspelade intervjuer. 
 

Analysmetod:  
Innehållsanalys med 
indelning i teman. 
 

 

 
Många av patienterna 
kände sig stressade och 
överväldigade att ta ett 
beslut om behandling vid 
första gången de fick reda 
på diagnosen. De ansåg sig 
ha brist på information 
och kunskap om 
bröstcancer och dess 
behandlingsformer. 
Patienterna hade en hög 
tillit till läkarens 
rekommendationer av 
behandling. Många av 
patienterna fick mycket 
skriftlig information från 
sjuksköterskan men inte 
förens behandlingen 
skulle påbörjas. Det fanns 
ett informationsbehov 
under flera tillfällen av 
behandlingen som 
patienter ej tycktes 
uppfyllas. 

 
Hög 

 
11. Kwok, C., & 
White, K. (2014).  
 
Perceived 
information needs 
and social support of 
Chinese-Australian 

 
Att utforska 
bröstcanceröverlevand
es uppfattningar om 
informationen de fick 
och hur väl den 
anpassades till dem. 
 

 
Design: Kvalitativ 
studiedesign 
  
Population: 
23 kinesiska-
australienska 
kvinnor.  

 
Nästan alla patienterna 
efterfrågade skfiftlig 
information då den 
muntliga informationen 
lätt kunde bli 
överväldigande, vilket gav 
en känsla av maktlöshet. 

 
Hög 
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breast cancer 
survivors.  
 
Supportive Care in 
Cancer, 22(10), 
2651-2659. 
 
Australien. 

 
Urval: 
Diagnotiserats med 
bröstcancer minst 6 
mån innan 
rektryteringen, 
slutfört behandling 
samt inga psykiska 
sjukdomar som kan 
påverka svaren. 

 
Datainsamling: 
Fokusgruppsintervj
uer. 
 

Analysmetod: 
Innehållsanalys med 
indelning i teman. 
 

Information om cancer 
och cancerbehandling var 
av stor vikt för förståelse 
av sjukdomen. Även 
behov av information om 
tecken på återkommande 
cancersjukdom. 
 

 
14. Marbach, T., 
Griffie, J. (2011) 
 
Patient Preferences 
Concerning 
Treatment Plans, 
Survivorship Care 
Plans, Education, and 
Support Services 
 
 
Oncology Nursing 
Forum 38(3)  
 
USA 
 

 
Att undersöka 
patienternas 
preferenser kring olika 
typer av metoder och 
strategier som 
sjuksköterskan 
använde sig av för att 
ge information till 
patienter. 

 
Design:  
Kvalitativ design 
 
Population:  
40 kvinnor. 
 
Urval: 
Bekvämlighetsurval.  
Inklusionskriterier: 
Canceröverlevare 
som hade avslutat 
första behandlingen.   
 
Datainsamling: 
Fokusgruppsintervjue
r.  
  
  
Analysmetod:  
Analys av fyra olika 
teman. 
 

 
Patienter ansåg det 
nödvändigt för sin vård att 
förstå innebörden av deras 
sjukdom och 
behandlingsmetoder. De 
blev tillfrågade att ställa 
frågor om informationen 
kändes överväldigande 
och fick även med sig ett 
informationshäfte hem att 
kolla igenom i lugn och ro. 
Patienter upplevde att de 
behövde information i alla 
faser av behandlingen och 
att informationshäftet 
underlättade mycket. 

 
Hög 

 
12. Suplee, P.D., 
Jerome-DÉmilia, B. 
& Boiler, J.L.K. 
(2015). 
  
Women´s 
educational needs 
and perceptions 
about survivorship 
following bilateral 
mastectomy. 
  
Clinical Journal of 

 
Att undersöka 
patienternas behov av 
utbildning i form av 
information samt att 
försöka förstå deras 
förväntningar av att 
vara överlevare efter en 
bilateral mastektomi. 

 
Design:  
Kvalitativ 
studiedesign. 
  
Population: 
23 kvinnor. 
  
Urval:  
Kvinna, minst 18 år, 
engelskspråkig, 
diagnostiserad 
unilateral 
bröstcancer samt 

 
Resultatet visade att 
många av patienterna 
tyckte att informationen 
de fick av sjuksköterskan 
både innan och efter 
bröstcancerkirurgin var 
inadekvat. Vidare studier 
om vilken information 
denna grupp patienter 
tycker borde förstärkas 
behöver göras. 
 

 
Hög 
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Oncology Nursing. 
20(4), 411-418. 
  
USA 

genomfört en 
bilateral mastektomi. 
  
Datainsamling:  
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Materialet 
analyserades genom 
att det delades in i 
olika teman. 
 

 
8. Tsuchiya, M., 
Horn, S., & Ingham, 
R. (2011) 
  
Information 
provision and 
problem-solving 
processes in 
Japanese breast 
cancer survivors with 
lymphoedema 
symtoms 
  
Scandinavium 
Journal of Caring 
Sciences, 26, 53-60 
  
Japan 

 
Att undersöka hur 
information kunde 
påverka 
problemlösningsproces
sen hos postoperativa 
bröstcancerpatienter 

 
Design:  
Kvalitativ 
studiedesign. 
 
Population: 
10 postoperativa 
bröstcancerpatienter 
  
Urval:  
kvinna, 
bröstcanceröverlevar
e samt lida av 
lymfödem. 
  
Datainsamling: 
Intervjuer i 
fokusgrupper. 
Inspelning och 
transkribering av 
dessa. 
 
Analysmetod: 
Indelning i olika 
teman. 
 

 
De patienter som fått 
mycket information inför 
det kirurgiska ingreppet 
kände sig mer förberedda 
på livet efter än de andra 
patienterna. Det ansågs 
viktigt att patienterna får 
information om hur livet 
efter bröstcancerkirurgin 
kan komma att se ut. 
Det är även viktigt att 
sjuksköterskan är 
närvarande och stöttar 
patienterna i 
utvärderingsfasen. 
 

 
Medel 

 
7. Baron, R.H., Fey, 
J.V., Borgen, P.I., & 
Van Zee K.J. (2004). 
  
Eighteen sensations 
after breast cancer 
surgery: A tin-year 
comparison of 
sentimentet lymph 
node biopsy and 
axillary lymph node 
dissection. 
  
Oncology Nursing 
Forum, 31(4) 691-
698. 

 
Att undersöka hur 
patienter mår fysiskt 
samt psykiskt efter 
olika typer av 
bröstcancerkirurgi. 

 
Design:  
Kvantitativ 
studiedesign. 
  
Population: 
294 postoperativa 
bröstcancerpatienter 
  
Urval:  
Inklusionskriterier: 
kvinna, genomgått 
bröstcancerkirurgi, 
minst 18 år. 
  
Datainsamling:  
Validerad enkät som 

 
Författarna till studien 
framhåller att det är 
viktigt för patienterna att 
sjuksköterskan ger ut bra 
information. Målet borde 
vara att informationen ska 
minska ångest hos 
postoperativa patienter. 
 

 
Hög 
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USA 

besvarades 5 gånger 
under en 2-
årsperiod. 
 
Analysmetod: 
Utvärdering av 
enkäterna. 
 

 
6. Schmidt, A., 
Ernstmann, N., 
Wesselmann, S., 
Pfaff, H., Wirtz, M., 
& Kowalski, C. 
(2016). 
  
After initial 
treatment for 
primary breast 
cancer: information 
needs, health 
literacy, and the role 
of health care 
workers. 
  
Support Care 
Cancer, 24, 563-571. 
DOI: 
10.1007/s00520-
015-2814-6. 
  
Tyskland. 
 

 
Att ta reda på vilken 
typ av information som 
eftersträvandes av 
patienter efter 
bröstcancerkirurgi. 
Samt att ta reda på 
vilken hälsolitteracitet 
dessa patienter hade 
och hur detta kan 
påverka hur 
informationen som ges 
av sjuksköterskan. 

 
Design:  
Kvantitativ 
studiedesign. 
 
Population: 
1248 patienter. 
 
Urval:  
Patienterna kom från 
flera sjukhus som låg 
i två olika städer.  
Inklusionskriterier: 
Genomgången 
bröstcancerkirurgi. 
  
Datainsamling:  
Enkätundersökning 
samt information 
som skickades från 
de olika sjukhusen 
till författarna. 
  
Analysmetod: 
Sambandsanalyser, 
för att se hur viss 
information 
påverkade 
patienterna. 
 

 
Bröstcancerpatienter har 
flera olika typer av behov 
gällande den postoperativa 
informationen. Det är 
viktigt för patienterna att 
sjuksköterskan inte bara 
ger information vid rätt 
tillfälle utan även att de 
känner ett stöd av 
sjuksköterskan. 

 
Hög 

 

2. Dawe, D.E., 

Bennett, L.R., 

Kearney, A., & 

Westers D. (2014). 

Emotional and 

informational needs 

of women 

experiencing 

outpatient surgery 

for breast cancer.  

Vanadins oncology 

nursing journal, 

24(1), 21 - 24. 

 
Att undersöka de 
emotionella behoven 
samt behovet av 
information hos 
patienterna som 
genomgått 
bröstcancerkirurgi i 
öppenvården. 

 

Design: Kvalitativ 

studiedesign. 

Population:19 

kvinnor deltog I 

studien. 

Urval: Ett medvetet 

urval av kvinor som 

passade för studien. 

Datainsamling:  

Djupgående 

intervjuer. 

Analysmetod: 

Intervjuerna 

 

Patienterna i studien 
upplevde att de fick 
fullständig och bra 
information, men att 
tidpunkten för när denna 
information gavs inte 
alltid var optimal. Samt att 
inte heller mängden 
information var optimal, 
detta gjorde att de inte 
alltid ko ihåg det som sagt 
eller att de som tyckte att 
de fått för mycket 
information inte orkade 
läsa denna. 

 
Hög 
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Kanada. 

spelades in och 

transkriberades. 

Olika teman 

utformades. 

 

1. Zøylner I.A., 

Lomborg K., 

Christiansen P.M., & 

Kirkegaard P. (2018) 

Surgical breast 

cancer patient 

pathway: 

Experiences of 

patients and 

relatives and their 

unmet needs 

Health Expectations, 

22, 262–272. 

Danmark. 

 
Att undersöka hur 
patienter och anhöriga 
upplever vården kring 
bröstcancerkirurgi. 
Från att cancern 
upptäcks tills att 
behandlingen är 
avslutad. 

 

Design: Kvalitativ 

Population: 40 

patienter, 16 

anhöriga. 56 totalt. 

Urval: Patienter med 

allt för avancerad 

bröstcancer, bilateral 

bröstcancer, 

bröstcancer som 

samtidigt 

behandlades med 

strålning samt 

manliga patieter 

exkluderades. 

Datainsamling: 

Intervjuer i 

fokugrupper med 5-8 

personer i varje 

grupp. 

Analysmetod: 

Systematisk text 

kondentation av 

intervjuerna 

 

 
Trots att de flesta 
patienter var nöjda med 
den perioperativa vården 
fanns det några aspekter 
som kunde förbättras. 
Patienterna saknade 
information om vem de 
skulle kontakta efter 
utskriving. De saknade 
även psykosocialt stöd och 
hade inte fått någon 
information om hur länge 
de skulle stanna på 
sjukhuset. 

 
Hög 

 

3. Liao, M.N., Chen 

S.C., Yung, Lin, C. 

Chen M.F., Wang 

C.H., & Jane, S.W. 

(2014). 

Education and 

psychological 

support meetthe 

supportive care 

needs of Taiwanese 

women three months 

after surgery for 

newly diagnosed 

breast cancer: A 

non-randomised 

quasi-experimental 

 
Att undersöka 
effekterna av extra 
utbildning och 
psykosocialt stöds 
påverkan på 
postoperativa 
bröstcancerpatienterna
s oro, besvär av 
symtom samt socialt 
stöd. 

 

Design: Kvantitativ, 

kvasiexperimentiell 

studie. 

Population: 80 

kvinnor 

Urval:Inklusionkrite

rier: äldre än 20 år, 

fått sin 

cancerdiagnos 

genom att en biopsi 

tagits, medvetna om 

sin diagnos, inga 

psykiska sjukdomar, 

tala taiwanesiska 

eller kinesiska och 

kunna medverka vid 

 
Resultaten visade att den 
extra utbilding och det 
psykosociala stödet som 
den experimentiella 
grupen fått postoperativt 
minskade deras oro, 
besvär av symtom och de 
kände att deras behov var 
uppfyllda jämfört med 
kotrollgruppen. 

 
Hög 
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study.  

International 

Journal of Nursing 

Studies, 51, 390–

399. 

Taiwan 

en 

telefonuppföljning. 

Datainsamling: Tre 

fysiska möten mellan 

forskare och varje 

patient samt två 

telefonuppföljningar. 

Analysmetod: SPSS 

 
4. Tsuchiya. M. 
(2014). 
 
Patient education, 
upper-limb symptom 
perception, 
and qulity of life 
among Japanese 
breast 
cancer surviviors.  
 
Qual Life Res, 23, 
2327-2332.  
DOI: 
10.1007/s11136-014-
0680-1  
  
Japan  
 

 
Att undersöka 
effekterna av 
livskvalitet genom 
uppfattningar från 
information som 
erhållits om övre 
extrimiteters symtom 
bland överlevande av 
japanskakvinnor med 
bröstcancer 
 
 

 
Cross sectional.  
Enkätformulär.  
  
Inklusion: Japanska 
bröstcancerpatienter 
från 20 och uppåt 
utan metastaser som 
rapporterat 
armbesvär på den 
opererade sidan. 
 

 
Patienter inom två år efter 
operation som fått 
otillräcklig information 
om armbevär led i högre 
grad av fysisk och psykisk 
ohälsa än de som fått 
tillräcklig information. 
 
 

 
Medel 

 

13. Lee, T.S., 

Kilbreath, S.L., 

Sullivan, G., 

Refshaug, K.M., & 

Beith, J.M. (2010). 

Patient Perceptions 

of Arm Care and 

Exercise Advice After 

Breast Cancer 

Surgery 

Oncology Nursing 

Forum, 37(1)  

Australien 

 
Att ge en detaljerad 
beskrivning av 
kvinnors upplevelser 
av information om hur 
de ska ta hand om 
armen och hur de ska 
träna postoperativt 
efter 
bröstcancerkirurgi. 

 
Design: Kvalitativ  
 
Population: 48 
kvinnor. 
 
Urval: Kvinnor som 
genomgått operation 
för bröstcancer de 
senaste 15 
månaderna. Som 
kunde läsa och förstå 
språket. 
 
Datainsamling: 
enkätformular med 
öppna frågor. 
 
Anaysmetod: 
Resultatet 
analyserades genom 
bildande av teman. 
 

 
Patienterna upplevde att 
de inte fått tillräckligt med 
information om hur de 
skulle ta hand om sig efter 
operationen och hur de 
skulle träna upp armen. 
De saknade någon form av 
uppföljning efter 
ingreppet. Patienterna 
upplevde även att de själva 
aktivt var tvugna att söka 
information då 
sjukvårdens information 
inte var tillräcklig 

 
Hög 
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15. Cheng, K. K. F., 
Cheng, H. L., Wong, 
W. H., & Koh, C. 
(2018). 
 
A mixed‐methods 
study to explore the 
supportive care 
needs of breast 
cancer survivors 
 
Psycho-Oncology, 
27(1), 265-271.  
 
Singapore 
 

 
Att undersöka det 
postoperativa 
vårdstödet för 
bröstcanceröverlevare 
de fem första åren. 
 

 
Design: Mixad 
studiedesign 
 
Population: 
Kvantititiv del: 250 
kvinnor. 
Kvalitativ del: 60 
kvinnor. 
 
Urval: Bröstcancer i 
stadie noll, ett eller 
två (84%). 
 
Datainsamling: 
Enkäten SCNS-SF34 
i den kvantitativa 
delen och intervjuer i 
den kvalitativa delen. 
 
Dataanalys: 
Regressionsanalys i 
del kvantitativa 
delen och 
transkribering och 
innehållsanalys i den 
kvalitativa delen. 

 
Patienter med hög 
utbildning som var inom 
två år efter 
bröstcanceroperation hade 
större informationsbehov 
samt större behov och 
större behov av stöd än 
övriga patienter. Fortsatt 
vård, livsstilsråd samt 
hjälp till egenvård var 
också betydande. 

 
Hög 
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