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SAMMANFATTNING 

Hälso- och sjukvården erbjuder friska personer hälsoundersökningar i förebyggande syfte. I 
Sverige dör cirka 700 till 1000 personer årligen till följd av brusten bukaorta. Aneurysm ses 
hos cirka fem procent av män över 65 år och ger oftast inga symtom förrän de brister. Mindre 
aneurysm opereras inte utan följs med regelbundna kontroller och det kan upplevas 
obehagligt att bråcket kan öka i omfång eller brista utan förvarning. Upplevelsen av att delta i 
screening och diagnostiseras med ett aneurysm är inte tillräckligt undersökt och syftet med 
studien var därför att hos 65-åriga män som deltagit i screening, belysa upplevelsen av att 
leva med ett mindre bukaortaaneurysm som inte skall opereras. Studien genomfördes som en 
empirisk studie med kvalitativ ansats där fem stycken intervjuer analyserades utifrån 
kvalitativ innehållsanalys. Männen beskrev upplevelser av trygghet, oro och osäkerhet, 
förståelse för sin sjukdom, livslust och framtidstro samt accepterande av sin livssituation. 
Resultatet visade att männen påverkades av att de har ett bråck på kroppspulsådern, och att de 
var medvetna om riskerna som det medförde, men upplevde sig kunna hantera vardagen och 
den nya livssituationen. Slutsatsen var att fortsatt screening för bukaortaaneurysm, enligt 
rekommendation från SBU (2008), är försvarbar. 

Nyckelord: bukaortaaneurysm, intervjuer, kvalitativ innehållsanalys, screening, upplevelser.
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INLEDNING 

Inom hälso- och sjukvården ses en ökad satsning på förebyggande åtgärder och behandling. 
Friska personer erbjuds hälsoundersökningar i syfte att identifiera sjukdom (Brodersen, 
Hovelius & Hvas, 2009) där screening, som en metod, länge har ansetts som ofarlig och 
kostnadseffektiv (Smeeth, 1998). Under senare decennier har dock nyttan med screening 
utifrån den enskilda individens perspektiv diskuterats och ifrågasatts i ökad omfattning (ibid). 
Enligt Cosford, Leng och Thomas (2011) och Statens beredning för medicinsk utvärdering 
[SBU] (2008) finns det starkt vetenskapligt underlag för att genomförande av screening, för 
bukaortaaneurysm hos 65-åriga män, leder till minskad dödlighet. Brodersen et al.(2009) 
menar dock att oönskade effekter är oundvikliga och varje undersökning som utförs, även i 
förebyggande syfte, innebär en risk för den enskilda individen gällande fysiska, psykiska, 
sociala och kulturella konsekvenser (ibid). 

Hovelius och Brodersen (2011) kritiserar SBUs rapport (2008) och menar att de psykosociala 
konsekvenserna av att delta i bukaortascreening och speciellt, vid konstaterande av mindre 
aneurysm som inte skall opereras utan regelbundet kontrolleras, inte är tillräckligt 
vetenskapligt belysta. De föreslår att screening av bukaorta därför bör upphöra hos 65-åriga 
män. Enligt Rosén, Bergqvist och Swedenborg (2011) står SBU fast vid slutsatser gällande 
fortsatt screening för bukaortaaneurysm hos 65-åriga män, men menar samtidigt att de 
psykosociala konsekvenserna inte är tillräckligt undersökta, vilket är i linje med vad Hovelius 
och Brodersen (2011) anser. 

Sedan 2010 pågår det en forskningsstudie, om vaskulär sjukdom och kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (VASKOL) i Blekinge, där screening av bukaorta ingår för att undersöka 
förekomsten av bukaortaaneurysm hos 65-åriga män. De män som diagnostiseras med ett 
mindre bukaortaaneurysm, och som inte är aktuella för operation, följs med regelbundna 
kontroller. Enligt SBU (2008) kan vetskapen om att ha ett mindre aneurysm, där 
förebyggande operation inte är aktuell, upplevas som svår och påverka den mentala hälsan 
negativt. Det är därför av värde att belysa upplevelsen av att leva med ett mindre 
bukaortaaneurysm som inte skall opereras.  

BAKGRUND 

Bråck kan uppstå i alla delar av stora kroppspulsådern (aorta) men är vanligast 
förekommande i buken. Bukaortaaneurysm innebär en försvagning av kärlväggen som leder 
till en utvidgning av aorta och sägs föreligga när den maximala diametern är 30 mm eller 
mer. Bukaortaaneurysm ger oftast inga symtom utan upptäcks vanligtvis genom 
undersökning eller av att aneurysmet brister (SBU, 2008). I Sverige dör uppskattningsvis ca 
700 till 1000 personer årligen till följd av brusten bukaorta (Wanhainen, 2011; SBU, 2008) 
och är fyra till sex gånger vanligare hos män än hos kvinnor (Wanhainen, 2011). 
Bukaortaaneurysm förekommer hos ca 5 procent av män över 65 år (Wanhainen, 2011; SBU, 
2008). I de fall, där aneurysmet har en diameter på 55 mm eller mer, utförs operation direkt 
för att förhindra bristning. Mindre aneurysm, med en diameter på 30 till 50 mm, utgör ca 4.5 
procent av fynden, opereras inte utan följs upp med regelbundna kontroller (SBU, 2008).  

Liss och Lundgren (2005) menar att screening av bukaorta är etiskt försvarbar genom att 
förebyggande operation ökar livslängden och ger ökad livskvalité hos de som diagnostiseras 
med bukaortaaneurysm. Lucarotti, Heather, Shaw och Poskitt (1997) visar i en kvantitativ 
studie där mätning av livskvalité gjordes före, samt en månad efter bukaortascreening, att 
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även om inbjudan att delta i screening i sig själv kan ge deltagarna lätt oro och ängslan så 
föreligger ingen skillnad mellan de med normal bukaorta och de som diagnostiseras med 
aneurysm. Efter en månad ses en signifikant minskning av oro och ängslan i båda grupperna. 
En dansk studie (Lindholt, Vammen, Fasting & Henneberg, 2000) visar även den att inbjudan 
till screening kan ge övergående stress hos personer där man inte funnit något 
bukaortaaneurysm. Hos personer med mindre aneurysm visar studien dock en successivt 
försämrad och bestående livskvalité nedsättning men dessa personer verkar återfå livskvalitén 
om operation genomförs. Wanhainen, Rosén, Rutegård, Bergqvist och Björck (2004) har 
kommit fram till att personer som anser sig ha dålig livskvalité före undersökningen upplever 
ytterligare försämring av livskvalitén om de diagnostiseras med bukaortaaneurysm. Hos 
personer som upplever sig ha god livskvalité före diagnos av bukaortaaneurysm ses ingen 
skillnad. Berterö, Carlsson och Lundgren (2010) har i en kvalitativ studie intervjuat 65-åriga 
män ett år efter genomgången bukaortascreening med syfte att belysa om männen och deras 
familjers livssituation förändrats under det år som gått. I de fall där aortan ökar i diameter 
ökar också oron. Brännström, Björck, Strandberg och Wanhainen (2009) har i en 
intervjustudie undersökt mäns upplevelser och erfarenheter av att leva med 
bukaortaaneurysm. Resultatet visar att trots vetskap om aneurysm så upplever deltagarna 
trygghet i att de är professionellt omhändertagna. Studien visar också att männen upplever att 
bukaortaaneurysmet är som ”en droppe i havet” där andra sjukdomar och problem i livet tagit 
överhand. 

Det finns ett antal studier (Liss & Lundgren, 2005; Lucarotti et al., 1997; Lindholt et al., 
2000; Wanhainen et al., 2004) som beskriver välbefinnande och livskvalité hos personer som 
har diagnostiserats med bukaortabråck och som inte skall opereras, men endast ett fåtal 
studier (Berterö et al., 2010; Brännström et al., 2009) belyser upplevelsen av att leva med 
bukaortaaneurysm som inte skall opereras. Det är därför angeläget att genom intervjuer få 
ytterligare kunskap om hur 65-åriga män upplever att leva med ett mindre bukaortaaneurysm. 

Föreliggande studie utgår från ett livsvärldsperspektiv. Den tyske filosofen Edmund Husserl 
(1913/2004) utvecklade livsvärldsbegreppet och beskriver livsvärlden som ”den värld i vilken 
jag befinner mig och som samtidigt utgör min omvärld” (s.109). Husserl menar att människan 
skapar sin värld genom de erfarenheter som livet ger. Genom t ex syn, hörsel, lukt och möten 
med andra skapas det som Husserl beskriver som ”förhanden”, det som finns där i det 
undermedvetna och som utgör verkligheten och själva livet. Människan finns, som någon 
som känner, tänker, upplever o.s.v. och som står i relation till den verklighet och de 
människor som finns i världen runt omkring dem (ibid). Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud och Fagerberg (2003) menar att livsvärldsperspektivet speglar människans vardag 
och dagliga liv. Livsvärlden är den värld som ger människan dess erfarenheter och 
upplevelser och genom det en mening med livet (ibid). Bengtsson (2005) anser att livsvärlden 
är den verklighet som vi möter dagligen och som vi inte kan välja bort. I livsvärlden är alla 
upplevelser möjliga (ibid). Målsättningen med livsvärlden som ansats är att förstå världen 
som den är utan att försöka förändra den och att så förutsättningslöst som möjligt förhålla sig 
öppen och följsam till de personer och den värld som de lever i. I livsvärlden betonas att varje 
erfarenhet och upplevelse är unik för varje enskild individ (Dahlberg et al., 2003).   

SYFTE  

Syftet med denna studie var att hos 65-åriga män, som deltar i screening, belysa upplevelsen 
av att leva med ett mindre bukaortaaneurysm som inte skall opereras. 
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METOD 

Studien genomfördes som en empirisk studie med kvalitativ ansats. Bengtsson (2005) skriver 
att en av de vanligaste metoderna för insamling av data i den kvalitativa forskningen är 
intervjun där samtalet kan vara en bro mellan olika livsvärldar. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) står personens livsvärld och hennes nyanserade beskrivningar av densamma i fokus, 
och syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå dessa beskrivningar. Utifrån 
den kvalitativa ansatsen menar Backman (1998) att frågor ställs som ger svar på hur den 
enskilda människan tolkar och formar sin egen verklighet. Den kvalitativa forskningen lägger 
tonvikten på människans erfarenheter och hur dessa kan förstås genom individens egna 
berättelser (Polit & Beck, 2004). I kvalitativ forskning är det viktigt att vara uppmärksam på 
den egna förförståelsen. Med förförståelse menas hur människan, grundat på sina egna 
erfarenheter, tolkar andra människor och därigenom bildar sig en uppfattning om deras 
livsvärld. En fullständig förståelse för en annan människas livsvärld kan aldrig uppnås 
eftersom den egna livsvärlden är begränsande (Hartman, 2004). 

Etiska överväganden 

För att deltagarna skulle känna sig fullständigt trygga var det viktigt med noggrann 
information om intervjustudien och dess innehåll. Intervjuer kan ge upphov till känslor som 
oro, olust, ledsnad eller lättnad över att få prata om sin situation (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Möjlighet att ställa frågor och ventilera funderingar gavs både före och efter intervjun. 
Deltagarna fick informationen hemskickad i samband med inbjudan till studien (Bilaga1). 
Samma informationsbrev lästes igenom vid intervjutillfället för att inga oklarheter skulle 
kvarstå före intervjun påbörjades. I samband med detta fick deltagarna ge skriftligt informerat 
samtycke till medverkan i studien (Bilaga 2). Deltagarna fick information om att medverkan 
var frivillig och att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan och att detta 
inte skulle påverka eller ge konsekvenser för eventuellt fortsatt vård och behandling. Vidare 
informerades de om att allt material avidentifierades och behandlades konfidentiellt så att 
resultatet inte kunde härledas till person. Allt material har och kommer att förvaras enligt 
gällande riktlinjer och det är bara intervjuaren och handledaren som har tillgång till det 
insamlade materialet (Northern Nurse´s Federation, 2003). De regler och riktlinjer för 
forskning som finns beskrivna i CODEX (2011) samt utarbetad projektplan har följts. Studien 
har genomgått en rådgivande etisk granskning av Etikkommittén Sydost (dnr. EPK 113-2012, 
Bilaga 3). Eftersom deltagarna i studien valts ut genom sin medverkan i pågående VASKOL 
studie har ansvarig för denna studie fått information och gett sitt godkännande (Bilaga 4).  

Urval 

Urvalet gjordes utifrån deltagande i pågående VASKOL studie där screening av bukaorta hos 
65-åriga män i Blekinge län ingår. Studiens inklusionskriterie var följande: Män i VASKOL 
studien som genom ultraljudsundersökning blivit diagnostiserad med mindre 
bukaortaaneurysm (30-50 mm i diameter) och som inte skall opereras. 

Av 1027 undersökta män hade elva personer blivit diagnostiserade med bukaortaaneurysm 
enligt inklusionskriteriet vid tiden för urvalet. Av dessa elva personer blev fem stycken 
slumpmässigt utvalda i ett första skede. Det slumpmässiga urvalet skedde genom att varje 
deltagare numrerades från ett till elva. Varje nummer skrevs på en lapp som veks ihop och 
blandades i en tygpåse. Därefter drogs fem stycken lappar slumpmässigt. Dessa fem personer 
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blev via brev (Bilaga 1) inbjudna att medverka i planerad intervjustudie och kontaktades efter 
cirka en vecka med förfrågan om de ville delta i studien. Fem personer tackade ja och sex 
valde att avstå. För att garantera intervjupersonernas konfidentialitet användes koder (I1-5) 
vid presentation av citaten. 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes som individuella, ostrukturerade intervjuer. En ostrukturerad 
intervju karaktäriseras enligt Polit och Beck (2004) av att intervjun inleds med en bred 
öppningsfråga som relaterar till ämnet som skall undersökas. Sonderande frågor ställs i syfte 
att fördjupa och förtydliga den intervjuades berättelse. Det är viktigt att låta respondenten 
berätta fritt och bli så lite avbruten som möjligt under intervjun för att berättelsen skall återge 
den enskilda personens upplevelser (ibid). Kvale och Brinkmann (2009) menar att styrkan 
med intervju är att komma nära människans livsvärld. Deltagarna fick själva bestämma när 
och var intervjun skulle ske. Två av deltagarna ville bli intervjuade i hemmet medan övriga 
tre önskade bli intervjuade på annan plats. Dessa tre intervjuer genomfördes i ett samtalsrum 
på Blekingesjukhuset. Varje intervju föregicks av en allmän konversation för att skapa 
trygghet och tillit och möjlighet att ställa frågor gavs. 

Intervjun inleddes med en öppningsfråga: 

Kan du vara snäll och berätta för mig om dina upplevelser av att leva med ett mindre bråck 
på din kroppspulsåder som i dagsläget inte skall opereras. 

Därefter ställdes sonderande följdfrågor: 

Kan du förklara närmare? Hur menar du när du säger? Kan du utveckla det? Är det något 
mer du vill berätta? 

Intervjun avslutades med frågan om intervjupersonen hade något mer att berätta för att ge 
möjlighet till reflektion över samtalets innehåll. Efter avslutad intervju gavs möjlighet till 
ytterligare frågor av allmän karaktär eller om något var oklart under eller efter intervjun. 
Intervjupersonerna informerades även om möjlighet till kontakt framöver, om frågor eller 
funderingar skulle uppstå i och med intervjun. Intervjuaren eftersträvade öppenhet, närvaro, 
känslighet, tydlighet samt vara en god lyssnare. Intervjuerna spelades in på band för att 
intervjuaren inte skulle vara upptagen med att skriva utan kunna vara närvarande. Det 
bandade materialet transkriberades av intervjuaren själv, i sin helhet, i nära anslutning till 
intervjun. 

Dataananlys 

Som analysmetod i studien har kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 
(2008) använts. Krippendorff (2004) och Baxter (1994) har bland andra, beskrivit 
innehållsanalysen som metod, vilken Graneheim och Lundman (2008) har vidareutvecklat för 
användning inom vårdvetenskapen och omvårdnadsforskningen. Kvalitativ innehållsanalys 
fokuserar på innehållet i texter genom att texten bearbetas så att slutsatser kan dras utan att 
essensen av innehållet går förlorad (Krippendorff, 2004). Graneheim och Lundman (2008) 
menar att den kvalitativa innehållsanalysen beskriver variationer genom att hitta likheter och 
skillnader i texten som bearbetas. Utifrån dessa likheter och skillnader skapas koder och 
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kategorier där essensen av vad som framkommit i intervjuerna visar sig. Författarna menar att 
det är viktigt att texten inte tas ur sitt sammanhang för innehållet kan då gå förlorat (ibid). 

För bearbetning och analys av det insamlade materialet användes en induktiv ansats vilket 
innebär att texterna analyseras förutsättningslöst (Graneheim & Lundman, 2008, Hseih & 
Shannon, 2005, Elo & Kyngäs, 2008). Enligt Krippendorff (2004) kan text tolkas på mer än 
ett sätt utan att förlora sitt innehåll och det är läsaren som ger texten dess mening. I den 
kvalitativa innehållsanalysen kan enligt Graneheim och Lundman (2004) både manifest och 
latent analysmetod användas. Det manifesta innehållet, utifrån de meningsbärande enheterna, 
koderna och kategorierna, visar det synliga och uppenbara i texten (ibid). 

Analysens första steg var att förutsättningslöst läsa igenom textmassan ett flertal gånger för 
att få en känsla för innehållet (Graneheim & Lundman, 2008). Texten delades därefter in i 
meningsbärande enheter vilka identifierades genom att de hade en innebörd som svarade på 
syftet för studien (ibid). Detta gjordes genom att markera början och slutet på den 
meningsbärande enheten i löpande text. De meningsbärande enheterna skrevs ner i ett 
dokument. Nästa steg innebar att de meningsbärande enheterna kondenserades (Graneheim & 
Lundman, 2008). Med kondensering menas att den meningsbärande enheten kortas ner utan 
att innehållet förloras. Därefter abstraherades och kodades de kondenserade 
meningsenheterna. I detta steg så kortas den meningsbärande enheten ner ytterligare men 
behåller kärnan i innehållet. Nästa steg i analysen var att skapa kategorier (ibid). För att 
underlätta detta moment klipptes koderna ut från dokumentet och kunde då lättare flyttas och 
jämföras med varandra, avseende likheter och skillnader. Först delades koderna upp i 11 
preliminära kategorier samt för vissa koder även underkategorier, som efter ytterligare analys 
resulterade i 5 kategorier som överensstämde med textens innehåll. Exempel på 
analysförfarande visas i bilaga 5. 

RESULTAT 

Analysen av intervjuerna resulterade i fem kategorier: Känsla av trygghet, Upplevelse av oro 
och osäkerhet, Förståelse för sin sjukdom, Livslust och framtidstro samt Accepterande av sin 
livssituation. Dessa fem kategorier utgjorde rubrikerna och presenterades med 
underkategorier och citat i studiens resultat. Översikt av kategorier och underkategorier ges i 
tabell 1.  
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Tabell 1 Översikt av underkategorier och kategorier 

Underkategorier Kategorier 

− Tillit till sjukvården 

− Regelbundna kontroller 

Känsla av trygghet 

− Bråcket kan växa 

− Något kan hända 

− Varför just jag 

− Tankar som oroar 

Upplevelse av oro och osäkerhet 

− Själv kunna påverka 

− Existentiella tankar 

Förståelse för sin sjukdom 

 Livslust och framtidstro 

− Släppa sin oro 

− Livet går vidare 

Accepterande av sin livssituation 

 

Känsla av trygghet 

Kategorin känsla av trygghet belyser hur männen genom förtroende, tillit och regelbundna 
kontroller upplever sig trygga. 

Tillit till sjukvården  
Männen beskrev tacksamhet över att ha fått inbjudan till undersökning av stora 
kroppspulsådern. Upptäckten av bråcket innebar att männen fick förtroende för sjukvården 
och det goda omhändertagandet av kompetent personal förstärkte känslan av tillit. 

Det har ju varit väldigt proffsiga sköterskor och (paus) och som har haft hand om mig 
hela tiden ända från början va så att jag har inga som helst problem med det va. (I-3) 

De beskrev att tryggheten ökade genom att sjukvården hade det övergripande ansvaret för 
uppföljning och behandling och det var befriande att inte behöva ta det ansvaret själv.  
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Hade det varit riktigt akut så hade man väl sagt ifrån. (I-1) 

Känslan av trygghet förstärktes när männen kände att de kunde lämna över ansvaret till 
personalen. 

Regelbundna kontroller 
Männen kände sig trygga när de förstod att de skulle bli regelbundet kontrollerade under lång 
tid framöver. Dessa kontroller beskrevs som livsavgörande eftersom undersökningen kunde 
påvisa om bråcket ökat i omfång. Vid sådana fall kunde männen få möjlighet till behandling.  

Ja att det var livshotande (paus) om jag säger så då. Ja men så pratade jag med 
(paus) vad heter hon som gjorde intervjun och hon sa att det var inte så utan att de 
kommer att ha koll på mig om ett år eller varje år om man säger. (I-4) 

Diagnosen, bråck på stora kroppspulsådern, upplevdes positiv i den meningen att det var 
bättre att ha kännedom om sin sjukdom än att inte ha det. En anledning till att upplevelsen 
beskrevs vara positiv var möjligheten till både medicinsk och kirurgisk behandling. Männen 
önskade dock mest av allt att kontrollerna skulle resultera i att bråcket var oförändrat i 
storlek. 

Upplevelse av oro och osäkerhet  

Denna kategori belyser hur oron gestaltar sig utifrån männens känsla av ovisshet och 
osäkerhet och hur det påverkar deras livsvärld. 

Bråcket kan växa 
Männen upplevde känslor av oro inför det faktum att bråcket kunde växa och bli större utan 
att de kände några besvär eller upplevde några symtom. Männen konstaterade att de var sjuka 
utan att de visste om det.  

Jag kan ju ingenting om (paus) mediciner men, men jag förstod ju att det inte var så 
allvarligt (paus) det enda jag funderade på var om det väldigt snabbt kunde fortsätta 
att öka i omfång. (I-5) 

De beskrev olust över att bråcket kunde öka i omfång trots förebyggande medicinsk 
behandling och trots att de själva försökte vara, som de beskrev det, försiktiga. Det fanns 
även en uttalad oro över att denna ökning kunde ske snabbt. 

Något kan hända 
Männen hade en känsla av att någonting oroväckande kunde hända när som helst. Det som 
dock oroade allra mest var att bråcket kunde brista utan förvarning. Dessa känslor av oro och 
obehag kunde uppkomma när som helst, till exempel om personen tyckte att kroppen kom i 
någon ”konstig” vinkel eller om tunga lyft skulle utföras.  

Jag tänker framförallt när jag ligger ner va och försiktigt vänder jag mig i någon 
konstig vinkel och inte hela kroppen följer med. Precis som om då kanske det händer 
något här va. (I-5) 

Det fanns önskemål om tätare uppföljning, känslan av att något kunde hända utan förvarning 
förstärktes av att det var långt mellan kontrollerna. 
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Sedan tyckte jag väl det var lite väl länge att behöva vänta ett helt år innan de gör ett 
ultraljud igen. För det kan ju hända (paus) på ett år igen. (I-4) 

Ovissheten av att inte veta vad som kommer att hända i framtiden kändes inte bra och 
upplevdes besvärande och gav upphov till oro. 

Varför just jag 
Beskedet om att ha bråck på stora kroppspulsådern var oväntat för männen eftersom de inte 
hade upplevt några fysiska besvär av sjukdomen. Förutom förvåning så präglades deras första 
reaktion av funderingar kring varför de hade blivit sjuka. De förstod inte varför just de skulle 
bli drabbade när det lika gärna kunde varit någon annan som kunde blivit diagnostiserad med 
bråck.  

Det var som en arbetskamrat till mig, också hade varit därnere men han hade ju 
ingenting. Och det (paus) och varför har just jag det då tänkte man ju. (I-4) 

Männen reagerade också med tankar om vad bråck kommer av och de försökte förstå de 
fysiska förutsättningarna kring varför bråcket uppstått och varför just hos dem. Dessa 
funderingar gav upphov till oro, ledsamhet och existentiella funderingar över den egna 
livssituationen. 

Tankar som oroar 
Genomgående upplevde männen att få besked om bråck på stora kroppspulsådern upptog 
deras tankeverksamhet. Dessa tankar var särskilt påtagliga i början men efter hand som tiden 
gick kom funderingarna allt mer sällan. Männen beskrev att plötsligt kunde tankar på en 
anhörig eller någon annan som blivit drabbad av bukaaortabråck uppkomma utan anledning. 
Detta upplevdes obehagligt och gav upphov till oro.  

Jag tänker faktiskt inte så hemskt mycket på det, det gör jag inte. Det kan väl, man 
kan väl få tankarna ibland va. För jag hade ju en granne härnere som fick åka in akut 
(paus) och han kände ju bara lite illamående och lite så va och då hade det (paus) 
brustit (paus) så det var ju i sista sekunden han kom in. (I-3) 

Det framkom att männen kände sig lugna för det mesta men framåt kvällen när de skulle sova 
så kunde det ”snurra” i huvudet vilket inte sällan ledde till svårigheter att somna.  

Det är som jag säger, ibland kommer det oroligheter och man blir lite sådär, men för 
det mesta i det stora hela så är jag rätt lugn om man säger. (I-4) 

En av männen beskrev en allmän känsla av att ”en viss oro kommer man inte ifrån”. 

Förståelse för sin sjukdom 

Kategorin belyser hur förändringar i livet leder till tankar kring den egna dödligheten och 
möjligheten att själv bli delaktig och ta ansvar för sitt liv. 

Själv kunna påverka 
Männen tyckte det var positivt att själva kunna vara delaktiga i sin behandling och kände att 
om de själva kunde påverka sjukdomsförloppet så ville de göra det. Männen upplevde att 
informationen gav dem ökade möjligheter att vidta åtgärder för att reducera riskerna så att 
bråcket inte skulle brista. 
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Jag förstod ju att de försökte hålla nere blodtrycket för att det inte skulle (paus) så 
det förstod jag. Så jag tyckte nog det var bäst att käka de här medicinerna. (I-2) 

De beskrev att de försökte tänka sig för och vara lite försiktigare nästa gång de skulle utföra 
något ansträngande och gav exempel på att de undvek tunga lyft för de ansåg det momentet 
påfrestande för kroppspulsådern. De förstod också att det var viktigt att sluta röka eftersom 
de hade fått information om att rökning kan ha negativ inverkan på sjukdomsförloppet.  

Existentiella tankar 
Männen upplevde ökade existentiella tankar efter beskedet om bråck på stora 
kroppspulsådern. Dessa tankar kretsade i huvudsak kring livet och döden. Exempel på tankar 
som uppstod var att ”brister stora kroppspulsådern så dör jag” och ”kanske jag bara ramlar 
ihop och dör ”.  

Jag har ju alltid funderat över de stora livsfrågorna t ex. livet och döden osv. och när 
man dör händer det något överhuvudtaget osv. sådana här saker va, och det här har 
väl gjort att, att man kanske har tänkt lite mer i morbida termer så att säga. (I-5) 

En annan tanke som framkom var att alla skall dö och alla är dömda till döden så det gäller 
att ta tillvara på tiden här på jorden. Även funderingar kring den egna dödligheten och att den 
är ofrånkomlig beskrevs. Känslan av att dessa funderingar blev mer påtagliga av 
sjukdomsbeskedet framkom hos männen. 

Livslust och framtidstro 

Kategorin livslust och framtidstro belyser männens olika upplevelser av att känna hopp, 
känna glädje och lust till livet och att ha en tro på framtiden. 

Det framkom i intervjuerna att när den första oron lagt sig så upplevde männen blandade 
känslor. De funderade över om livet skulle få ett abrupt slut och tankar som kretsade kring 
förvåning över att vara sjuk utan att veta om det uppstod. Tankarna och funderingarna kom 
och gick och varierade i intensitet men männen upplevde inte att deras livslust påverkades. 
Snarare kände de att lusten till livet förstärktes. Männen beskrev känslan av att de vill leva 
livet ”fullt ut” och ”vara igång” så länge det går.  

Jag räknar ju inte med att trilla av pinnen på ett jäkla bra tag. (I-5) 

De kände att det gällde att ta tillvara på varje stund av livet och inte låta sig bli påverkade av 
sjukdomen. Männen försökte se framåt med ödmjukhet och tillförsikt. Det framkom att de 
hade en önskan om att få ett långt, bra liv och de kände hopp inför framtiden  

Accepterande av sin livssituation 

Denna kategori belyser hur männen har funnit sig i sin vardag och anpassat sig efter sin nya 
situation i livet. 

Släppa sin oro 
Att få besked om bråck på stora kroppspulsådern beskrevs av männen som tudelad. 
Upplevelsen var positiv i den meningen att man var tacksam över möjlighet till behandling 
men negativ utifrån aspekten att sjukdomen kunde utveckla ett allvarligt förlopp med risk för 
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att avlida. En tidig reaktion som beskrevs var upplevelser av oro och ängslan. Dessa känslor 
försvann dock efter hand.  

Det blev ju en liten inombords oro om man säger. Vad är det nu, är det något 
allvarligt eller? Ja men sedan lugnade jag ner mig. (I-4) 

Männen upplevde att genom det goda omhändertagandet och att de fått insikt i sin sjukdom 
så kunde de slappna av. Oron släppte lite i taget. Männen beskrev att de successivt fann sig i 
sin nya situation i livet och kunde så småningom acceptera det som hänt. När männen förstod 
att deras bråck på kroppspulsådern inte var så stort och risken för att bråcket skulle brista 
ansågs liten, upplevde de det som en stor lättnad. Männen beskrev att deras vardag återgick 
till det normala kort tid efter att de fått veta att de hade ett bråck på kroppspulsådern. 

Livet går vidare 
Männen beskrev att de tog en dag i taget och att livet gick vidare. En genomgående känsla 
som framkom var att männen inte lät sig påverkas av sin sjukdom utan de upplevde att livet 
fortsatte ungefär som tidigare.  

Jag är ju medveten om det även om så att säga jag inte låter det påverka mig och mitt 
liv. (I- 2) 

Det framkom att de var medvetna om att sjukdomen kunde få ett allvarligt förlopp men lät 
inte det påverka dem själva eller deras liv. De berättade att de hade haft så många andra svåra 
sjukdomar i livet så de upplevde inte att vetskapen om bråck på kroppspulsådern påverkade 
dem i någon större utsträckning. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Målet med empirisk livsvärldsansats är enligt Bengtsson (2005) att försöka förstå personers 
verklighet genom att undersöka hur de upplever sin livsvärld. En vanlig metod för insamling 
av data i den kvalitativa forskningen är intervjun (ibid). Polit och Beck (2004) menar att 
genom att använda en kvalitativ ansats vid intervjuer uppnås en djupare förståelse för vad 
som framkommer i berättelsen. Intervjuaren kan få tillgång till en annan människas livsvärld 
genom personens egen berättelse och livshistoria (Dahlberg et al., 2003).  

Syftet med föreliggande studie är att hos 65-åriga män, belysa upplevelsen av att leva med 
mindre bukaortaaneurysm som inte ska opereras. I intervjuer har männen fått berätta om sina 
tankar och hur de upplever sin situation och denna metod ansågs relevant för studiens syfte. 

Det var planerat att genomföras en provintervju före studiens start. Syftet var att undersöka 
om valet av öppningsfråga samt följdfrågor gav intervjupersonen möjlighet att känna sig 
bekväm i intervjusituationen och att i lugn och ro kunna berätta om sina upplevelser. Syftet 
var även att bli medveten om den egna rollen som intervjuare och utifrån det ha möjlighet att 
korrigera eventuella brister. Planerad deltagare i provintervjun tackade nej i sent skede och 
möjlighet att intervjua annan person fanns inte. Det gjordes därför ingen provintervju vilket 
kan ha haft betydelse för studiens resultat. Öppningsfrågan diskuterades dock med 
handledaren. För att minska risken för bortfall för deltagarna i föreliggande studie 
informerades bl. a. om syftet med studien, frivillighet och anonymitet. Ingen av de fem 
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deltagarna har dragit sig ur studien. Inga personer har heller hört av sig efter intervjun med 
frågor. Elva personer uppfyllde studiens inklusionskriterier. Fem av dessa tackade ja till 
medverkan i studien medan sex personer valde att inte delta. Ingen anledning har efterfrågats 
hos de som tackade nej.  

Valet av ostrukturerade intervjufrågor har inneburit större möjligheter att få ta del av den 
enskilda individens upplevelser, eftersom den intervjuade själv väljer vad han vill berätta om 
(Hartman, 2004). Ostrukturerade frågor kan dock vara begränsande genom att det finns risk 
för att den intervjuade lämnar ämnet och pratar om andra händelser i livet (ibid). Intervjuerna 
inleddes med en öppningsfråga där intervjupersonerna fick berätta om sina upplevelser av att 
leva med ett mindre bukaortaaneurysm. Samtliga intervjupersoner lämnade vid ett eller flera 
tillfällen ämnet för intervjun och pratade om andra händelser och upplevelser de hade varit 
med om tidigare i livet. Intervjuaren upplevde svårigheter att leda tillbaka samtalet till det 
som var relevant för studien. Detta innebär möjligen att färre upplevelser beskrivits som 
svarade på syftet för studien. Intervjuaren upplevde en skillnad i männens förmåga att 
beskriva känslor och upplevelser vilket ledde till svårigheter att hålla igång berättelsen. Detta 
visade sig i att de genomförda intervjuerna blev mycket korta och varierade i längd mellan 7 
till 20 minuter, vilket kan ha bidragit till att intervjuerna inte blev så uttömmande som 
önskvärt och möjligheterna att belysa intervjupersonernas livsvärld minskade därigenom. 
Materialet till föreliggande studie kan anses litet, men visar fem individers personliga 
upplevelser, berättelser och beskrivningar av sin livsvärld. Resultatet visar det unika hos 
individen, som är målet för livsvärldsansatsen (Husserl, 1913/2004; Dahlberg et al., 2003; 
Bengtsson, 2005). 

Föreliggande studie kunde använt sig av halvstrukturerade intervjufrågor, eftersom den 
metoden används när forskaren vill försäkra sig om att få svar på det han vill veta (Polit & 
Beck, 2004). Frågorna förbereds och skrivs ner i en intervjuguide som intervjuaren använder 
sig av under intervjun och den intervjuade kan prata fritt inom det område som avses 
undersökas. Möjligen hade fler upplevelser som svarade på syftet för studien framkommit 
med halvstrukturerade frågor men Hartman (2004) menar att risken att förlora 
intervjupersonernas egna berättelser och därmed livsvärldsperspektivet då är stor och 
metoden med ostrukturerade frågor anses därför vara ett bättre val.  

Dataanalysen har genomförts som en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (2008) vilken anses relevant för studien eftersom materialet består av text från 
bandade intervjuer. Kvalitativ dataanalys kan enligt Polit och Beck (2004) vara svår eftersom 
den ofta stora mängden material som ska analyseras kan göra det svårt att behålla kärnan av 
det som framkommit i undersökningen (ibid). Innehållsanalys används då texter skall 
bearbetas, granskas och tolkas och har sin utgångspunkt i att texten har en mening. Materialet 
i föreliggande studie har analyserats utifrån det synliga och uppenbara i texten, det vill säga 
det manifesta innehållet (Graneheim & Lundman, 2008). För att undvika att intervjuerna 
skulle påverkas i någon riktning har analytisk induktion använts, dvs. att man väntar med att 
analysera tills all data är insamlad (Hartman, 2004). De korta intervjuerna innebär att 
analysenheten utgörs av ett mindre material. Det har inte upplevts som några svårigheter i 
analysprocessen att identifiera meningsbärande enheter. Problem kunde uppstå om den 
meningsbärande enheten var för kort eller då den meningsbärande enheten var lång och 
innehöll flera upplevelser. Enligt Graneheim och Lundman (2008) kan svårigheter i 
analysförfarandet uppstå med för korta eller för långa meningsenheter då det innebär en risk 
för att betydelsen i innehållet förloras. I de fall där tveksamheter uppstod gick författaren 



12 
 

tillbaka till ursprungstexten för att få en känsla för innehållet och på så sätt kunna justera den 
meningsbärande enheten.  

Kondensering och kodning upplevdes vara svårare eftersom det är viktigt att inte förlora 
innehållet från de meningsbärande enheterna. Mycket tid lades ner på detta moment. Även 
här var återkoppling och reflektion till ursprungstexten viktiga inslag och om osäkerhet om 
tolkning kvarstod kontaktades handledaren för vidare diskussion. Genom att klippa ut 
koderna från arbetsmaterialet så att de kunde jämföras och flyttas mellan de olika 
kategorierna som skapats, underlättades detta tidskrävande arbete avsevärt. Även detta 
moment upplevdes som svårt eftersom ingen kod får passa in i flera kategorier (Krippendorff, 
2004). Graneheim och Lundman (2008) menar att det kan vara svårt att kategorisera koder 
när texten handlar om upplevelser eftersom upplevelser kan vara sammankopplade med 
varandra och därför svåra att skilja åt. 

Många års arbete inom vården och erfarenheter från studie med riktad hälsoundersökning har 
gett intervjuaren kunskap och insikt i hur olika människor upplever och hanterar 
sjukdomsbesked. Ett viktigt moment har därför varit att försöka tygla den egna förförståelsen 
så att det är den intervjuades livsvärld som framträder och inte en tolkning gjord utifrån 
intervjuarens förförståelse (Hartman, 2004). Att vara medveten om sin förförståelse och 
reflektera över den genom hela forskningsprocessen inklusive datainsamling och dataanalys, 
har ökat möjligheterna till öppenhet och förståelse för den intervjuades upplevelser och 
därigenom har risken minskat för påverkan av intervjuarens förförståelse under 
analysprocessen (Dahlberg et al., 2003).  

Genom att noggrant beskriva analysen och de olika stegen i analysförfarandet så har 
trovärdigheten i föreliggande studie kunnat styrkas (Graneheim & Lundman, 2008; 
Krippendorff, 2004). Genom intervjuer har männens upplevelser som svarar på syftet för 
studien beskrivits och presenterats i resultatet med hjälp av citat, vilket styrker studiens 
giltighet. Tillförlitligheten i studien har stärkts genom noggrann beskrivning av analysarbetet 
och forskarens reflektioner över olika tolkningsmöjligheter och sin egen förförståelse. 
Studiens överförbarhet till andra situationer kan bedömas utifrån beskrivningen av urval, 
datainsamlingsmetod och analys samt förutsättningarna för studiens kontext (Graneheim & 
Lundman, 2008). 

Resultatdiskussion 

Genom att studera människors upplevelser kan forskaren få kunskap om och tillgång till 
deras livsvärld (Bengtsson, 2005). Resultatet visar att männen upplever trygghet. Tryggheten 
grundar sig i det förtroende som sjukvården och personalen står för och som uppnås genom 
regelbundna kontroller och fortlöpande information. Denna bild styrks i andra studier där det 
framkom att män som deltagit i screening och blivit diagnostiserade med bukaortabråck 
upplever trygghet av att bli inbjudna och delta i de uppföljande kontrollerna (Berterö et al., 
2010; Brännström et al. (2009). Kvantitativa studier som fokuserar på livskvalité visar 
däremot att deltagarna upplever övergående psykosocial stress av att bli kallade till screening 
(Lindholt et al., 2000; Lucarotti et al., 1997). Detta framkommer inte i föreliggande studie där 
männen istället beskrivit att de upplever tacksamhet över inbjudan till förebyggande 
hälsoundersökning. Även känslan av oro och osäkerhet framkommer i föreliggande studie. 
De främsta orsakerna till upplevelsen av oro är ovissheten över att ”något” kan hända när 
som helst, bråcket kan brista utan förvarning. Liknande iakttagelse har gjorts av Berterö et 
al.(2010)  som i en studie beskriver att samtliga personer reflekterar över det faktum, att 



13 
 

eftersom de har ett bråck på kroppspulsådern, kan vad som helst hända när de minst anar det. 
Samma studie visar att männen upplever att de blivit mer begränsade i sitt dagliga liv och att 
de känner att vissa aktiviteter som att bära tunga saker får dem att tänka till, att det inte är en 
bra idé (ibid). Även Brännström et al. (2009) beskriver att männen är medvetna om allvaret 
med bråck och att de upplever bråcket som livshotande. I föreliggande studie beskriver 
männen även upplevelsen av att en viss oro kommer man inte ifrån. Ovissheten och 
osäkerheten inför sjukdomsförloppet gör att tankarna finns där, i det undermedvetna (Husserl, 
1913/2004), och att de kommer och går och varierar i intensitet. Denna känsla av oro 
återfinns i studie gjord av Berterö et al. (2010), där tankarna på sjukdom är återkommande.  
Männen beskrev att vetskapen om en förstorad kroppspulsåder gör att de vill göra allt för att 
reducera riskerna så att bråcket inte skall öka i omfång eller brista. Samma fenomen beskrivs 
av Farrimond, Saukko, Quershi och Evans (2010) i en studie med hjärtpatienter som efter 
besked om hjärtsjukdom både försöker minimera och normalisera sina riskfaktorer genom att 
i så stor utsträckning som möjligt följa de rekommendationer som ges (ibid). En påtaglig 
förändring i männens livsvärld är att männen beskriver upplevelsen av ökade existentiella 
tankar. Dessa tankar menar männen, har ökat på grund av sjukdomsbeskedet. Tankarna 
kretsar kring livet, döden och funderingar över framtiden. Existentiella tankar har även 
belysts av Berterö et al. (2010) där det framkommer att upplevelsen av att ha andra svåra 
sjukdomar överskuggar det faktum att ha ett bråck på kroppspulsådern, som beskrivs som ett 
litet problem, eftersom det är behandlingsbart. En annan förändring av livsvärlden beskrivs 
av männen som upplevelsen av att livslusten förstärkts. Männen känner att sjukdomsbeskedet 
gjort dem medvetna om att livet kan ta slut när som helst och att det påverkat deras 
vardagliga liv. De beskriver att de vill ta tillvara på varje stund och se framåt. Detta resultat 
står i kontrast till vad Berterö et al. (2010) har funnit där männen istället beskriver 
upplevelsen av besvikelse över att ha blivit diagnostiserade med bukaortabråck och att denna 
besvikelse är kvarstående. I intervjuerna framkommer att männen känner att de har accepterat 
sin situation. De är väl omhändertagna och har fått insikt och förståelse för sin sjukdom vilket 
har gjort att de kan slappna av och släppa sin oro. De har anpassat sig efterhand och funnit sig 
i sin nya vardag. Berterö et al. (2010) bekräftar att männen upplever sig leva som vanligt. 
Även om de ibland tänker på sin sjukdom så upplever de att livet fortskrider som tidigare. 

Resultatet i studien visar att männen påverkas av det faktum att de har ett bråck på 
kroppspulsådern. Männen är medvetna om de risker som finns och det har framkommit 
upplevelser av oro men att oron är hanterbar och överskuggas av känslor som trygghet, 
reflektion och livslust. Hovelius och Brodersen (2011) menar att screening av bukaorta skall 
upphöra eftersom de psykosociala konsekvenserna inte är tillräckligt undersökta. 
Föreliggande studie belyser att medverkan i screening kan ge upphov till en förändrad 
livssituation. Liss och Lundgren (2005) anser att screening av bukaorta är etiskt försvarbar 
men att ett visst mått av ångest, nedstämdhet och oro kan förväntas hos de som deltar. 
Inbjudan att delta i undersökningen kan ge upphov till oro och deltagare som känner sig 
friska kommer att bli medvetna om sjukdom eller att befinna sig i riskzon för sjukdom. SBU 
(2008) menar att vetskapen om att ha ett mindre bråck på kroppspulsådern kan vara svårt att 
hantera och påverka den mentala hälsan negativt. Denna uppfattning stöds till viss del av 
föreliggande studie. Khaira, Herbert och Crowson (1998) har i en kvantitativ studie kommit 
fram till liknande resultat som inte visar någon ökning av den psykiska ohälsan hos män som 
diagnostiserats med mindre bukaorta bråck. Lucarotti et al.(1997) stödjer denna uppfattning. 
Enligt Wanhainen et al. (2004) kan dock fynd av bukaortaaneurysm ses som en möjlig 
riskfaktor för den psykiska hälsan hos individer där man funnit känsla av dålig livskvalité 
redan före undersökningen, vilket inte undersökts i denna studie. 
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SLUTSATS 

Resultatet av föreliggande studie visade att männen upplevde förändring i livssituationen. De 
upplevde den första tiden som mest omskakande men efterhand som tiden gick anpassade 
männen sig till den nya livssituationen. Tacksamhet över att bli undersökt och kontrollerad 
regelbundet framstod vara faktorer som påverkade den egna tryggheten. Trots oro och 
existentiella funderingar fortsatte livet som tidigare. Reflektioner över livet ökade 
medvetenheten om att livet är värdefullt. Upplevelserna som framkommit i studien visade att 
medverkan i screening påverkade livet men deltagarna upplevde sig kunna hantera vardagen, 
vilket kan tolkas som att deltagande i screeningundersökning kan motiveras. 

Resultatet i föreliggande studie tolkas därmed vara i linje med SBUs (2008) 
rekommendationer om screening för bukaortaaneurysm. Det är av stor vikt att fortsatt 
forskning sker av personers upplevelser kring screening för bukaortaaneurysm, för att 
undersöka hur den enskilda individen påverkas av ett sjukdomsbesked. Kunskapen om de 
personliga upplevelserna och nyanserna som framkommer i varje individs berättelse kan 
bidra till att utveckla bemötandet och omhändertagandet av de patienter vi möter i vården. 
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Bilaga 1 

Blekinge Tekniska Högskola 

Sektionen för Hälsa 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

För en tid sedan genomförde Du en undersökning ,VASKOL, på Blekingesjukhuset i 
Karlshamn där det ingick att kontrollera Din bukaorta. 

Du har fått besked att din bukaorta (kroppspulsåder) var förstorad och att du kommer att 
kontrolleras regelbundet framöver för att se om bråcket ökar i omfång eller om det förblir 
oförändrat. Det är angeläget för oss att få kunskap om hur det är att leva med ett bråck på 
kroppspulsådern som i dagsläget inte är operationskrävande. 

Det är också viktigt att få ta del av Dina upplevelser för att kunna utveckla och förbättra 
bemötande och stöd för personer som lever med bråck på kroppspulsådern. Därför undrar jag 
om Du vill vara med i en delstudie inom projektet och träffa mig för en intervju? 

Deltagandet är frivilligt och Du kan närsomhelst ångra Ditt deltagande utan att förklara 
varför. Intervjun kommer att ta mellan 30-45 min och allt Du säger kommer att behandlas 
konfidentiellt. Jag kommer att banda samtalen under intervjun och sedan skriva ut det som 
sägs för analys. Det är jag och min handledare, Ewa Andersson, på Sektionen för Hälsa, 
Blekinge Tekniska Högskola som kommer att ta del av materialet. Vid publicering är allt 
material avidentifierat så att resultatet inte kan härledas till person. Enligt Arkivlagen skall 
allt material förvaras inlåst i 10 år för att sedan förstöras. Om Du väljer att inte medverka i 
studien så kommer det inte att påverka eller ge konsekvenser för Din eventuella vård och 
behandling. 

Jag kommer att ta kontakt med Dig per telefon inom kort för att svara på eventuella frågor 
och höra om Du vill medverka. Vill Du det, så bestämmer vi tid för intervju. Intervjun är 
tänkt att göras enskilt, på en tid och plats som passar Dig. 

Om det uppstår frågor eller funderingar i och med det här brevet eller efter intervjun så får 
Du gärna ta kontakt med mig på telefon 0454-73 22 90 må, ons, tors 8-15 fre 8-12. 

Vänliga hälsningar 

Barbro Grönblad, leg sjuksköterska/student Ewa Andersson, leg sjuksköterska/doktorand 
0454-73 22 90 0455-38 54 78 
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      Bilaga 2 

     

Blekinge Tekniska Högskola 

Sektionen för hälsa 

INFORMERAT SAMTYCKE 

FORSKNINGSSTUDIE UPPLEVELSE AV BUKAORTA BRÅCK 

Jag har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen som rör forskningsstudien samt 
haft möjlighet att ställa frågor om studien och fått dessa besvarade. 

Härmed samtycker jag till deltagande i studien. Jag är medveten om att Mitt deltagande är 
frivilligt och att Jag när som helst kan avbryta Mitt deltagande. 

 

……………………………………………………………………… 

Ort   Datum 

 

………………………………...... 

Underskrift 

 

………………………………….. 

Namnförtydligande 

………………………………….. 

Bevittnas av ansvarig för studien
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      Bilaga 3 

Barbro Grönblad       
Rådhusgatan 26  
374 36 Karlshamn  
bgronblad@hotmail.com  
 
 
Projektet (dnr. EPK 113-2012): Hur upplever 65 åriga män sitt liv efter besked om 
mindre bukaortaaneurysm? – en intervjustudie.  
 
 
Rådgivande yttrande: Enligt kommitténs uppfattning är det planerade studentarbetet väl 
förberett och huvudsakligen väl genomtänkt för att säkerställa för god information och 
frivillighet i deltagande. Genomförande av studien ska enligt ansökan göras så att det 
säkerställer konfidentialitet dvs. det ska inte i efterhand vara möjligt att spåra 
personuppgifter till enskild deltagare i intervjustudien. Det är en liten grupp individer som 
är tänkbara som deltagare och vi vill påpeka vikten av att i den färdiga uppsatsen beskriva 
resultaten så att det inte finns minsta risk att någon intervjuad, eller person i dennes 
omgivning, kan känna igen sig/den intervjuade i det som presenteras. Det kan finnas risk 
att patient känner sig påverkad att delta/har svårare att säga nej till förfrågan från 
sjuksköterska som han känner sedan tidigare/har relation till. Någon alltför ”övertalande 
formulering” (se vidare nedan) finns i informationsbrevet och detta tillsammans med en 
tidigare relation kan verka som alltför påtryckande och göra det svårare att säga nej. Beakta 
detta när fråga om deltagande ställs.  
 
 
Informationsbrevet:  
Byt nuvarande rubrik – ”information om intervjustudie” till ”förfrågan om deltagande i 
intervjustudie” – på så vis tydliggörs att detta är just en information för förfrågan om 
deltagande.  
 
Skilj bättre på studierna i informationsbrevet, eller kanske snarare klargöra på vilket sätt de 
hänger ihop (som vi antar att de gör):  
Exempel/förslag:  
"För en tid sedan genomförde Du en undersökning (VASKOL, om det nu är det namn som 
patienterna känner igen) på (vårdenheten i fråga) där det ingick att kontrollera Din 
bukaorta…. Du har fått besked Du kommer att kontrolleras regelbundet framöver för att 
se…. Nu är det angeläget för oss att få kunskap om hur det är att leva med … Därför undrar 
jag om Du vill vara med i en delstudie inom projektet och träffa mig för en intervju…. "  
 
De övertalande formuleringarna bör utgå – ex. ”jag är tacksam om Du har möjlighet att 
delta” – stryk den meningen.  
 
Handledaren bör presenteras som leg. sjuksköterska/doktorand i underskriften.  
 
Bör inte vara nödvändigt att invänta skriftligt samtycke innan kontakt med intervjuperson.  

Ange istället att kontakt kommer att göras per telefon för att svara på ev. frågor och höra 
om de vill medverka eller ej.  
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Karlskrona 2012-02-14  
 
Etikkommittén Sydost  
 
 
Göran Holst/Ordförande 
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      Bilaga 4 

 

Blekinge Tekniska Högskola 

Sektionen för Hälsa 

 

Ansvarig för VASKOL studien Kerstin Ström tillhanda 

Undertecknad ansöker härmed om tillstånd att få genomföra intervjustudie enligt bifogad 
projektplan med urval från deltagare i pågående VASKOL studie. Inklusionskriterie för 
intervjustudie: Deltagare i VASKOL studien som genom ultraljudsundersökning blivit 
diagnostiserad med mindre bukaortaaneurysm; 30-50mm. 

Projektplanen skall skickas till Etikprövningskommittén i Sydost för etisk granskning och 
rådgivning. 

Karlshamn den 4 januari 2012 

Barbro Grönblad 

Student BTH 

0705-561529 

 

 

Karlskrona den 4 januari 2012 

 

Kerstin Ström 

Docent, Överläkare Medicinkliniken Karlskrona 

0455-731000       
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      Bilaga 5 
Exempel på analysförfarande 

  

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Efter det sista man 
hade haft förstorat 
så att säga, märkbart 
så tänkte man väl på 
det att det blir väl 
operation inom kort 
kanske” (I-1) 

Efter sista 
undersökningen så 
tänkte jag att det 
kanske blir 
operation snart 

Snart blir det 
operation 
kanske 

Tillit till 
sjukvården 

Känsla av 
trygghet 

”Sedan tyckte jag 
väl det var lite länge 
att behöva vänta ett 
helt år innan de gör 
ett ultraljud igen för 
det kan ju hända på 
ett år igen” (I-4) 

Det är länge att 
vänta ett år på 
kontroll. Det kan ju 
hända något under 
den tiden 

Det kan 
hända något 
under tiden 

 
 
 
 
 
 
Något kan 
hända 

 
 
 
 
Upplevelse av 
oro och 
osäkerhet 

”Hon blev lite orolig 
också men som jag 
sa de här 
millimetrarna ska ju 
inte vara. Men man 
vet ju aldrig ändå” 
(I-4) 

De här millimetrarna 
skall ju inte vara. 
Man vet ju aldrig. 

Man kan 
aldrig veta 

”När jag fick reda på 
det så funderade jag 
över det för jag inser 
ju naturligtvis att 
brister stora 
kroppspulsådern så 
är det ju liksom inte 
mycket att vinka på” 
(I-2) 

Jag tänkte att brister 
stora kroppspuls- 
ådern så dör jag 

Om det 
brister så dör 
jag 

Existentiella 
tankar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förståelse för 
sin sjukdom 

”Det var ju en 
röntgen läkare som 
kom ut och sa till 
mig det att, att man 
menar på att det var 
bra om jag kunde 
sluta röka om jag, 
för att han menade 
på att det också kan 
förstöra mycket” 
(I-3)  

Läkaren sa att 
rökning kan förstöra 
mycket och att det är 
bra om jag slutar 
röka 

Rökstopp är 
bra 

Själv kunna 
påverka 
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Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Varför ska jag gå 
och gräva ner mig 
för det, för att det är 
bättre att leva livet 
fullt ut och vara i 
full gång så länge 
man kan” (I-2) 

Varför ska jag gräva 
ner mig när jag kan 
leva livet och vara 
igång så länge man 
kan 

Vara igång 
så länge man 
kan 

  
 
 
 
Livslust och 
framtidstro 

”Jag räknar ju inte 
med att trilla av 
pinnen på ett jäkla 
bra tag” (I-5) 

Jag ska inte dö på ett 
bra tag 

Inte dö på ett 
bra tag 

”Egentligen tog jag 
ett beslut den 
gången att jag skulle 
överhuvudtaget inte 
bry mig om det” 
(I-2) 

Jag bestämde mig 
för att inte låta det 
påverka mig 

Inte låta 
beskedet 
påverka mig 

Släppa sin oro  
 
 
 
Accepterande 
av sin 
livssituation ”Har man det så har 

man det, man ska 
trilla av pinnen av 
någon anledning” 
(I-1) 

Har man bråck så 
har man. Man ska 
dö av något 

Man ska dö 
av någon 
anledning 

Livet går vidare 

 

 

 

 

 

 


	SAMMANFATTNING
	INLEDNING
	BAKGRUND
	SYFTE
	METOD
	Etiska överväganden
	Urval
	Datainsamling
	Dataananlys

	RESULTAT
	Känsla av trygghet
	Tillit till sjukvården
	Regelbundna kontroller

	Upplevelse av oro och osäkerhet
	Bråcket kan växa
	Något kan hända
	Varför just jag
	Tankar som oroar

	Förståelse för sin sjukdom
	Själv kunna påverka
	Existentiella tankar

	Livslust och framtidstro
	Accepterande av sin livssituation
	Släppa sin oro
	Livet går vidare


	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATS
	REFERENSLISTA
	BILAGEFÖRTECKNING
	Bilaga 2


