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Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen och dödsorsaken bland kvinnor i 

Sverige. Sjukdomen har förödande konsekvenser som i många fall leder till fysiska och 

psykiska förändringar i kvinnors liv. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors 

upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En Litteraturbaserad studie där 

datamaterialet bestod av 13 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Ur analysen av 

datamaterialet framkom två teman; Känslomässiga reaktioner och Behov av vägledning med 

sex subteman. Konklusion: I samband med beskedet upplever kvinnor olika känslomässiga 

reaktioner som chock, förtvivlan, rädsla och oro. Sjukdomen leder till ångest, minskad 

självkänsla och avsaknad av kvinnlig identitet. Det är betydelsefullt att kvinnor får 

vägledning i form av stöd från sjuksköterskor som är avgörande för kvinnors hantering av 

sjukdomen. En positiv inställning till sjukdomen leder till att kvinnor hanterar sjukdomen på 

ett bättre sätt.  
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Background: Breast cancer is the most common form of cancer and the cause of death 

among women in Sweden. The disease has devastating consequences that generate in 

physical and mental changes in women's lives. Aim: The aim of the study was to describe 

how women experience living with breast cancer. Method: A Literature based study was 

chosen and 13 qualitative scientific articles were analyzed. Result: From the data analysis 

two themes were found; Emotional reactions and Need for guidance, with six subthemes. 

Conclusion: In connection with the diagnosis, women experience different emotional 

reactions such as shock, despair, fear and concern. The disease leads to anxiety, decreased 

self-esteem and lack of female identity. It is important that women receive guidance in form 

of support from nurses that is crucial for women`s management of the disease and recovery. 

A positive attitude towards the disease helps women manage the disease better. 
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INLEDNING 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen och dödsorsaken bland kvinnor i Sverige. Varje 

år drabbas cirka 8000 av bröstcancer och det utgör 30 % av alla cancerfall hos kvinnor i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2015). Medicinsk och teknologisk utveckling har resulterat i 

enklare och tidigare diagnostisering. Sedan år 1960 har antalet bröstcancerfall fördubblats 

(Socialstyrelsen, 2015). Kvinnor som lever med bröstcancer behöver mer stöd och 

information för ökad trygghet och hälsa (Socialstyrelsen, 2018). För att kvinnor som 

drabbats av bröstcancer ska få en bättre vård behöver sjuksköterskor ökad förståelse för 

kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.  

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Att diagnostiseras med bröstcancer leder till drastiska förändringar i kvinnors liv (Sheppard 

& Elly, 2008).  Många existentiella frågor dyker upp, därför är det viktigt att sjuksköterskor 

bemöter kvinnorna på ett adekvat och omhändertagande sätt. Att leva med bröstcancer 

drabbar kvinnor såväl fysiskt som psykiskt samt berör hela deras existens (Sheppard & Elly, 

2008).   Det finns ett samband mellan bakomliggande faktorer till bröstcancer såsom 

barnlöshet, menstruation i tidig ålder, sen graviditet samt en sen menopaus (Järnhult & 

Offenbartl, 2006). Den vanligaste orsaken som kopplas till bröstcancer är hereditet. Hos 

cirka 10 % av kvinnor som drabbas av bröstcancer påträffas sjukdomen hos kvinnliga 

släktingar. Regelbunden hormonstimulering av progesteron och östrogen, exempelvis via 

preventivmedel kan även öka riskerna för bröstcancer. Majoriteten diagnostiseras efter 70 

års ålder (Järnhult & Offenbartl, 2006). Av dem som diagnostiseras och blir friskförklarad 

får cirka en fjärdedel återfall. Hos en del av kvinnor återvänder cancern i det ursprungliga 

drabbade området. Spridd cancer i lever, lungor och skelettet är dock vanligast vid återfall 

(Socialstyrelsen, 2015).  

Bröstcancer uppkommer vanligtvis i mjölkgångarnas celler (Bergh, 2007). De symtom som 

uppkommer är individuella, de vanligaste är: tumör i bröstet eller armhålan, hudrodnad, 

bröstvårtor som vätskar och indragen hud. Brösten kan även bli förstorade och stela 

(Cancerfonden, 2016). Under pågående behandling kan kvinnor uppleva symtom som 

trötthet, illamående smärta och sömnstörningar. Det framkommer även att kvinnor med 

bröstcancer har en betydligt ökad incidens att drabbas av ångest och depression (Sarenmalm, 

Öhlén, Jonsson & Gaston-Johansson, 2007). 

För att fastställa diagnosen bröstcancer kombineras tre olika metoder (Bergh, 2007). Klinisk 

undersökning är en diagnostisk metod där läkaren undersöker brösten, armhålan samt 

halsens lymfkörtlar (Jönsson, 2004). En annan metod är när prover tas från tumören och 

analyseras. Mammografi/ultraljud är den tredje metoden där läkarna med hjälp av 
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röntgenbilder kan urskilja godartade och elakartade tumörer med en relativt stor säkerhet. 

För att säkerställa en bröstcancerdiagnos skickas enstaka fall på magnetröntgen (Bergh, 

2007). 

Den vanligaste behandlingen är kirurgi, då avlägsnas det bröstparti där tumören är placerad. 

Vävnad kring tumörens ursprungsplats skärs också bort, för att minimera riskerna för återfall 

(Jönsson, 2004). I majoriteten av fallen krävs ingen mastektomi, som innebär att det 

drabbade bröstet opereras bort. Efter operationen genomgår kvinnan strålbehandling för att 

förstöra de cancerförändringar som eventuellt finns kvar samt också för att minimera 

riskerna för återfall. Det är även vanligt förekommande med cytostatika och 

hormonbehandling (Fornander, 2004). Planerad behandling som erbjuds ska ske i samråd 

med patienten (SFS 2014:821). Detta för att främja patientens delaktighet i vården. Hänsyn 

ska tas för patientens individuella förutsättningar och önskemål (SFS 2014:821).  

 

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa definieras som psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande och inte bara avsaknad av 

ohälsa eller sjukdom. Mental hälsa beskrivs som ett tillstånd av välbefinnande där varje 

människa ser sin egen kapacitet och har förmågan att hantera normala prövningar i livet 

(WHO, 2014). Hälsa är ett tillstånd av friskhet, välbefinnande och sundhet (Eriksson, 1989). 

Det är betydelsefullt att förstå definitionen av hälsa för att få kunskap om människans hälsa. 

För varje människa är hälsa unikt och variationerna av hälsa är oändliga (Eriksson, 1989). 

De vanligaste tolkningar av hälsa är att det är ett tillstånd, resultat eller mål (Brülde & 

Tengland, 2003). Det kan även definieras som välbefinnande och lycka. Hälsa kan tolkas på 

olika sätt och därför finns det även olika tolkningar på vad hälsofrämjande åtgärder vid 

ohälsa innebär. För att förstå hälsa kan begreppet delas in i två specifika kategorier. I det 

naturvetenskapliga perspektivet är hälsa motsats till sjukdom. I detta perspektiv har medicin 

och behandling som uppgift att lindra sjukdom och bota människan från ohälsa. I det 

humanistiska perspektivet är utgångspunkt ett holistiskt synsätt, som innebär att människan 

ses som en helhet. Dessa två perspektiv är viktiga för att förstå människors hälsa och ohälsa 

(Brülde & Tengland, 2003).  Människor som upplever ohälsa eller drabbats av sjukdom blir 

inte sin sjukdom eller sina symtom. Det är betydelsefullt att alltid betrakta människan som 

en helhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Forskning visar att det finns 

uppskattningsvis 36,2 miljoner människor runt om i världen som överlevt en cancersjukdom. 

Detta har resulterat i ökad forskning som i sin tur leder till att sjuksköterskor får ökad 

förståelse för cancerdrabbade människors upplevelser av cancer (Williams, Jackson, 

Beeken, Steptoe & Wardle, 2015). 

 

I begreppet hälsa ingår sexuell hälsa som enligt WHO (2006) innebär ett tillstånd av fysiskt, 

mentalt, känslomässigt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet. Sexualiteten är en 

viktig del av människan. Den innefattar könstillhörighet och roller, sexuell läggning, 

njutning, intimitet samt reproduktion. Sexuella upplevelser ska vara fria från förtryck, våld 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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och diskriminering. All sjukvårdspersonal ska arbeta för att förebygga ohälsa och sjukdom 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Att sjuksköterskor ställer frågor angående 

den sexuella hälsan och vågar möta de svar och funderingar som uppstår är betydelsefullt 

(Sandberg, 2012). Kvinnor upplever att den sexuella hälsan är en stor del av deras liv. De 

upplever att cancerbehandling kan resultera i sexuell ohälsa (Dizon, Suzin & McIlvennaa, 

2014). Orsaken till den upplevda sexuella ohälsan är för att kroppen förändras av sjukdom. 

Information bör därför ges angående orsakerna till förändring (Hulter, 2009). 

 

Hälsa är sammankopplat till begreppet livskvalitet. Det beskriver hur en människa har det 

samt hur människan tolkar sin unika livssituation (Nord, 1992). Livskvalitet är människans 

personliga uppfattning om sitt psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Det är en 

personlig upplevelse som förändras med tiden (SBU, 2012). Livskvalité innebär också hur 

människan uppfattar sin livssituation i relation till sina intressen och mål (WHO, 1997). 

Människor är anpassningsbara, därmed kan de anpassa sig till att leva med en allvarlig 

sjukdom. Trots livskvalitén försämras i början, så kan upplevelsen av den nya situationen 

ändras med tiden (SBU, 2012). Ohälsa behöver inte alltid betyda bristande livskvalité, det 

kan dock generera i att en människa upplever försämrad livskvalitet (Nationalencyklopedin, 

2018).  

 

Lidande 

Begreppet lidande innebär att människan lever med något som påverkar hälsan samt 

människans existens såväl fysiskt och psykiskt (Eriksson, 2015). Det är ett fenomen som alla 

människor upplever under livets gång. Att kunna hantera lidande genom att uppleva 

livsglädje leder till gynnsamma effekter för välbefinnandet. Att kränka den lidande 

människan kan leda till en känsla av skam och nedstämdhet (Eriksson, 2015). Drabbas av 

lidande berör människans kontroll över sin kropp. Den förlorade kontrollen resulterar ofta i 

att människan blir allt mer introvert och får svårigheter uttrycka sig om sitt lidande (Kahn & 

Steeves, 1994). Lidande och ohälsa genererar i att hälsans existentiella välbefinnande 

påverkas negativt (Eriksson, 2015). Människor som tvingats genomgå tuffa konfrontationer 

med svåra besked kan uppleva att livets helhet sönderdelas och situationen kan upplevas 

som en stor plåga. Att acceptera det tragiska i livet är en svårighet för människan, då deras 

kontroll över hälsan hotas. Det är också en process som berör den fysiska och psykiska sfären 

(Eriksson, 2015). För sjuksköterskor är det vanligt att vårda sjuka människor. För att göra 

detta på ett adekvat och professionellt sätt behöver sjuksköterskor avstå från sin personliga 

förförståelse om hur den drabbade människan upplever sin unika situation (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

 

Att hamna i kris  

Människan ska betraktas som en helhet när beskedet om bröstcancer ges. Att anpassa 

information efter den aktuella situationen är viktigt (Bergh, 2007). Att vara behjälplig för 

både kvinnan och närstående leder till att sjukdomen behandlas på ett adekvat sätt. 
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Lyhördhet och att visa hänsyn är betydelsefullt då beskedet kan leda till att kvinnan hamnar 

i en krissituation (Bergh, 2007). Att hamna i en kris kan leda till att människan upplever 

krisens fyra faser. Det finns dock undantag och alla går inte genom de fyra faserna. De fyra 

faserna beskriver Cullberg (2006) som chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 

nyorienteringen (Cullberg, 2006). Chockfasen, är den första fasen och kan vara från ett kort 

ögonblick till några dygn. I denna fas stöter människan bort verkligheten och tar inte till sig 

den aktuella situationen. Människan kan ibland ha svårt att minnas vad som hänt och sagts 

samt upprätthåller en fasad trots sorg. Människan drabbas av panik och kan uttrycka sig 

fysiskt. Andra kan bli paralyserade och varken talar eller rör på sig till en början. I denna fas 

upplevs situationen som overklig. Chockfasen och reaktionsfasen definieras som den akuta 

krisen. I Reaktionsfasen försöker människan finna en mening i den omtumlande situationen 

och frågar sig själv varför har just jag blivit drabbad. Många gånger försöker människan 

förneka det som är hotande och det sker en isolering av känslor. När det akuta skedet lämnats, 

börjar Bearbetningsfasen. Denna fas varar i cirka sex månader upp till ett år, längden är 

beroende av människans upplevelser av traumat. Människan kommer till insikt med vad som 

hänt och lär sig acceptera den förändrade situationen som en del av tillvaron. I perioder kan 

människan uppleva att krisen inte påverkar livet i samma grad som tidigare. I den sista fasen, 

nyorienteringsfasen betraktas den tidigare chockliknande situationen som ett minne som 

accepteras. Människan lever med ett ärr som alltid kommer existera, dock behöver det inte 

hindra livskontakten. I Denna fas upplever människan att nya erfarenheter bildats och att 

livet fått en ny riktigt (Cullberg, 2006).  

Stöd 

Professionellt stöd  

I professionellt stöd existerar det en specifik uppfattning om hur relationen mellan patient 

och sjuksköterskor bör vara (Hupcey & Morse, 1997).  Sjuksköterskor bör utåt sett inte ha 

förhoppningar angående människans provresultat i sjukdomsprocessen. Eftersom det kan 

generera i falska förhoppningar hos människan som är i behov av stöd (Hupcey & Morse, 

1997). Inställningen hos sjuksköterskor har stort inflytande på människans uppfattning i 

kvalitén på stöd (Ekström et al., 2005). Stöd innebär att erbjuda begriplig information samt 

utbildning som bidrar till bättre vård. Stödet ska vara individuellt, tillgängligt och 

sjuksköterskor ska kunna anpassa sig utifrån den unika situationen (Hupcey & Morse, 1997). 

Det ska även finnas utrymme för människan att uttrycka sina känslor, funderingar och 

reflektioner (Stoltz, Andersson & Willman, 2007). Stödet från vården är en viktig del i 

omvårdnadsprocessen och ska grundas på information, uppmuntran och bekräftelse 

(Sheppard & Elly, 2008). Det bör även anpassas efter var människan befinner sig i sin 

sjukdom (Cullberg, 2001). Stödet som ges ska förbereda för eventuella fysiska och psykiska 

förändringar som uppstår i samband med insjuknandet (Sheppard & Elly, 2008). Långa 

väntetider för behandling kan medföra en ytterligare dimension av oro och osäkerhet hos 

kvinnor då de snabbare tvingas ta beslut angående behandling eller operation (Harcourt & 

Rumsey, 2004). Vid bröstcancerbeskedet kan stödet från sjuksköterskor och närstående vara 

avgörande för hur beskedet hanteras (Wilmoth, Tulman, Coleman, Stewart & Samarel, 

2006). Ålder och erfarenhet är två faktorer som påverkar hur mottaglig människan är för 

stödet samt hur det erbjuds (Kahn & Antonucci 1980; Hupcey 1998). En cancersjukdom 
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definieras även som en familjesjukdom eftersom det även drabbar närstående. Att känna oro 

och hjälplöshet som närstående är vanligt förekommande. När närstående blir erbjudna 

information och kunskap om bröstcancer ses en ökad förståelse för den cancersjuka kvinnan. 

Det är därför lättare för närstående att vara stödjande för kvinnan (Sheppard & Elly, 2008). 

Sjuksköterskor har en stödjande funktion till kvinnor med bröstcancer såväl innan och efter 

eventuell behandling (Jennings-Sanders, Kuo, & Freeman, 2005). När bröstcancerbeskedet 

ges är sjuksköterskan närvarande tillsammans med läkaren. Därefter finns sjuksköterskan 

tillgänglig för samtal både innan och efter eventuell behandling. Sjuksköterskan förser 

kvinnor med information genom telefonsamtal eller personliga möten, detta kan genera i 

trygghet hos kvinnorna (Jönsson, 2004). Känslomässigt stöd, relevant information och att 

främja till god omvårdnad är betydelsefullt för kvinnor (Jennings-Sanders et al., 2005).  

 

Socialt stöd  

Langford, Bowshe, Maloney och Lillis (1997) menar att känslomässigt, bejakande och 

vägledande stöd identifieras som socialt stöd. Att visa stöd leder till att människan upplever 

empati och förtroende. Att vara behjälplig för självutveckling samt godta människan bidrar 

till bekräftelse. För att människan ska kunna hantera svåra situationer är det sociala stödet 

viktigt för välbefinnandet (Langford et al., 1997). Socialt stöd innebär att människan som 

stödjer har en personlig relation till människan som är i behov av stöd (Hupcey & Morse, 

1997). Socialt stöd definieras som en subjektiv känsla där tillhörighet upplevs. För att ge 

socialt stöd måste relationen grunda sig på tillit och förtroende (Hupcey & Morse, 1997). 

Det finns fyra olika typer av stöd som kännetecknar socialt stöd (Langford et al., 1997). 

Informativt stöd grundar sig på att hjälpa människan att hantera svårigheter i livet. Det 

innebär även att råd och information ges i samband med människans svåra period i livet. 

Praktiskt stöd innebär att förse människan med materiella hjälpmedel som är specifikt 

avsedd till hjälp och stöd. Bekräftande stöd handlar om att människan ska känna sig 

betydelsefull och sedd. Detta genom att visa uppskattning för den unika människan. 

Emotionellt stöd är det mest grundläggande stödet. Det grundas på kommunikation och 

innebär att människan känner sig respekterad, sedd och bekräftad. Att stödja människan med 

socialt stöd resulterar i ökad hälsa och välbefinnande (Langford et al., 1997). 

 

Livsvärld 

Livsvärld är ett begrepp som belyser hur människan upplever sin subjektiva värld (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Varje enskild människa har olika erfarenheter och upplevelser angående 

det livet de lever och har levt. Människans livsvärld är därför unik och personlig. Kroppen 

ingår i livsvärlden och har en central del i hälso-sjukvården, större delen av all vård och 

behandling berör människans biologi. Kroppen kan definieras som ett subjekt som består av 

existens och liv. Den är också präglad av minnen, tankar, visdom och känslor (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Det själsliga kan inte skiljas från det fysiska då det finns en 

sammankoppling. Vid exempelvis sorg kan det generera i fysiska besvär. Förstås 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jennings-Sanders%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15897937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuo%20YF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15897937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freeman%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15897937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jennings-Sanders%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15897937
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människans livsvärld av sjuksköterskor kan det generera i bättre förståelse kring relationen 

människan har till hälsa och ohälsa. Att drabbas av sjukdom bidrar ofta till kroppsliga 

förändringar, vilket leder till en förändrad livsvärld. När människan drabbas av en allvarlig 

skada, svår sjukdom eller något annat som orsakar lidande påverkas människans hela 

existens. Att drabbas av en enkel stukning eller återvinna hälsa efter ohälsa påverkar även 

livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är det 

betydande att observera människans självkänsla och välbefinnande för att identifiera hur 

dessa aspekter påverkas av ohälsan. Sjuksköterskor har ett stort inflytande för människans 

upplevelser av ohälsa och sjukdom. Därför är det viktigt att sjuksköterskor förbiser sina 

förutfattade meningar om hur ohälsa och sjukdom upplevs (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 

Sjuksköterskan har som huvudansvar att arbeta utifrån specifika riktlinjer inom omvårdnad, 

forskning, utbildning och ledning (International Council of Nurses, 2017). De ska 

kontinuerligt utveckla forskningsbaserad kunskap som är ett stöd för evidensbaserad och 

professionell vård. Sjuksköterskor ska upprätthålla omvårdnadens värdegrund samt arbeta 

för en hållbar miljö som är betydelsefullt för människans hälsa (International Council of 

Nurses, 2017). Det arbete som sjuksköterskor utför ska ske i överstämmelse med beprövad 

erfarenhet och vetenskap. Människan ska erbjudas omsorgsfull hälso- och sjukvård med 

respekt. Detta ska tillämpas i samråd med människan enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659). Sjuksköterskans särskilda kompetensområde är omvårdnad. Det omfattar en 

humanistisk människosyn och ett vetenskapliga kunskapsområde (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan har huvudansvaret för att en god omvårdnad 

ska ges. Att arbeta utifrån styrdokument, lagar och författningar är förutsättningen för en 

trygg och säker vård. Sjuksköterskor ska ha ett vetenskapligt och humanistiskt perspektiv 

och självständigt fatta beslut, förbättra, bevara och återfinna hälsa hos sjuka människor. 

Trots funktionsnedsättning eller ohälsa ska sjuksköterskor lindra och hjälpa människor att 

åstadkomma välbefinnande och god livskvalité fram till livets slut (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Att bevara det friska hos människan, förebygga ohälsa och 

motivera till goda levnadsvanor är också en sjuksköterskans uppgift (Brülde & Tengland, 

2003).  

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och ökar årligen. Trots 

god prognos drabbas kvinnans hela existens av behandling och sjukdom, som påverkar 

kvinnans livsvärld både fysiskt och psykiskt. Det resulterar i förändrad kroppsuppfattning 

och att olika känslomässiga reaktioner uppstår. Sjukvården har en tendens att främst fokusera 

på att bota kvinnor från sjukdomen, vilket bidrar till att deras emotionella behov inte alltid 

tillgodoses. För att adekvat kunna möta kvinnornas behov behövs ökad förståelse om deras 
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upplevelser. Det möjliggör att sjuksköterskor får ökad kunskap om kvinnor som lever med 

bröstcancer och därmed kan en bättre vård ges.  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.  
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METOD 

I denna studie valdes en litteraturbaserad metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad 

med grund i analys av kvalitativ forskning beskriven av Friberg (2017). En litteraturbaserad 

studie har som mål att sammanställa tidigare forskningsresultat. Kvalitativ forskning har som 

avsikt att bidra till ökad kunskap och förståelse för människans känslor och upplevelser. 

Denna metod skapar ny kunskap om ämnet, eftersom kvalitativ forskning granskas kritiskt 

och sammanställs till en ny helhet. Den nya helheten kan därefter implementeras i olika 

vårdsammanhang (Friberg, 2017).  

Urval 

Urvalet bestod av artiklar med kvalitativ ansats skrivna på engelska under perioden 2002-

2017. Inklusionskriterier var artiklar som fokuserade på kvinnor i åldrarna 30-85 år med 

bröstcancer som genomgått operation eller fått behandling för sjukdomen. Artiklarna som 

valdes var Peer Reviewed, vilket innebär att de var vetenskapligt granskade och publicerade 

i en vetenskaplig tidskrift. För djupare kunskap och förståelse till valt fenomen gjordes ingen 

geografisk begräsning. Exklusionskriterier var artiklar som inte var godkända av en etisk 

nämnd. I en vetenskaplig artikel som besvarade studiens syfte var sjuksköterske- och 

kvinnoperspektiv inkluderat. Det framgick tydligt vad sjuksköterskornas åsikter var, och de 

exkluderades. Datamaterial som användes var endast från kvinnors upplevelser.  

Datainsamling 

Artikelsökning gjordes via databasen CINAHL. Denna databas är avsedd för 

omvårdnadsforskning (Östlundh, 2017). De sökord som användes vid första sökning var: 

Breast cancer, Diagnosed, Experiences, Fear, Health, och Hopes. Syftet med 

informationssökningen var att få insamlat datamaterial för valt ämne och därefter 

utvecklades sökningen med ytterligare sökord; Coping, Illness, Interviews, Lived, Nurse, 

Sexuality, Shock, Social support, Surgery, Survivors, Patient, Recovery och Woman. 

Sökorden kopplades ihop med AND samt trunkering efter varje ord (se bilaga 1).  

Boolesk söklogisk används för att få fram relevant litteratururval. Detta innebär att ord 

kopplas samman (Östlundh, 2017). Författarna använde sig av boolesk söklogik för att 

precisera sökningen samt koppla ihop orden. Genom att skriva valt ord med trunkering 

informerades databasen om att det fanns ett intresse för en viss ordstam. Att skriva AND 

mellan två ord gjordes en sökning i databasen som berörde båda sökorden. I sökresultatet 

lästes först titlar sedan abstract och därefter syftet, för att avgöra om datamaterialet var 

användbart. De vetenskapliga artiklarnas innehåll lästes för att se om det stämde överens 

med syftet till denna studie. Därefter lästes artiklarnas resultat för att bilda en 

helhetsuppfattning enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall (se bilaga 2). Vid 

granskning av artiklarnas kvalité kontrollerade författarna att det fanns ett konkret syfte, 

problemområde, tydlig beskrivning av metoden samt att resultatet besvarade på valt 

fenomen, upplevelser (se bilaga 3). De 84 abstract som ansågs relevanta till denna studie 

lästes igenom varav 71 exkluderades efter kvalitetsgranskning (se bilaga 2). Totalt 

inkluderades 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats (se bilaga 1). 
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Analys 

Datamaterialet analyserades utifrån en modell beskriven av Friberg (2017). Analys av 

datamaterialet innebär att det sker en rörelse från helhet, till delar som bildar en ny helhet. I 

det första steget lästes de vetenskapliga artiklarna enskilt flertal gånger och sedan 

tillsammans för att förstå helheten. Därefter diskuterades artiklarnas resultat och det som var 

mest framträdande i relation till syftet. En sammanställning av varje studies resultat gjordes 

för att få en överblick. Nyckelfynd markerades med överstrykningspennor. I nästa steg 

söktes likheter och skillnader mellan de olika artiklarnas resultat. De likheter och skillnader 

som framkom sammanfördes och nya övergripande teman och subteman formulerades. 

Totalt identifierades två teman och sex subteman.  

Etiska överväganden 

Denna studie har utgått från forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2011). Det innebär 

att integriteten hos människor som deltagit i forskning skyddas. För ökad vetenskaplig 

kvalité har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna genom att endast inkludera 

artiklar som blivit kritisk granskade och godkända av en etisk nämnd (Kjellström, 2012). 

Artiklarna har tolkats och översatts noggrant för att undvika eventuella feltolkningar. 

Datamaterialet som använts har med noggrannhet lästs igenom enskilt och tillsammans för 

att reducera riskerna för eventuella misstolkningar. För att undvika plagiat har använt 

datamaterial behandlats med respekt och angivits med korrekt referensangivelse. För att 

uppnå de etiska kraven ska hänsyn visats för människovärde, säkerhet, medgivande, 

integritet och mänskliga rättigheter (Kjellström, 2012). Detta har uppmärksammats genom 

att kvinnorna som deltagit i de valda artiklarna gett sitt samtycke till deltagandet i studierna.  
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RESULTAT  

Ur analysen av datamaterialet framkom två teman och sex subteman som presenteras nedan i 

tabell 1.  

Tabell 1. Översikt av teman och subteman  

Huvudtema Subtema 

 

Känslomässiga reaktioner 

 

Chock och förtvivlan 

 

Rädsla och oro  

 

Förlust av identitet 

 

Behov av vägledning   

 

Behov av närståendes uppbackning 

 

Information inger trygghet  

 

Finna ny mening med livet 

 

 

Känslomässiga reaktioner 

I samband med diagnostiseringen upplever kvinnor chock och förtvivlan. När kvinnor får 

kunskap om sjukdomen och behandlingen övergår chocken till förnekelse, sorg, ångest och 

slutligen acceptans. Det finns en rädsla hos kvinnor att behandling och undersökningar inte 

gjorts på ett korrekt sätt och oro uppstår över att cancern spridit sig till andra organ. I 

samband med det träder negativa känslor fram.  

 

Chock och förtvivlan 

När kvinnor får beskedet bröstcancer upplever de chock och förtvivlan (Batista et al., 2017). 

Övergång mellan frisk till sjuk känns surrealistisk, eftersom det sker en hastig livsförändring. 
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Kvinnor som tidigare varit friska är helt plötsligt tvungna att tänka om och förbereda sig 

inför nästa steg, som innebär eventuell behandling (Boehmke & Dickerson, 2006). När 

kvinnor börjar öppna upp sig och talar om sjukdomen tillsammans med sin omgivning 

förstärks chocken och ångest upplevs (Beatty, Oxlad, Koczwara  & Wade, 2008). I samband 

med beskedet upplever sig kvinnor sårbara och bedömer sjukdomen som ett hot mot deras 

hälsa och liv. Skräckinjagande känslor uppkommer och det skapas oro kring framtida 

behandlingar (Beatty et al., 2008). Det uppstår även en kris där kvinnor ifrågasätter deras 

livsstil. Ilska uppstår när de berättar att de upprätthållit ett sunt liv med goda kostvanor samt 

inkluderat regelbunden motion och uteslutit alkohol och tobak. De som däremot levt ett  

osunt liv klandrar sig själva för att de inte tagit hand om sin hälsa (Beatty et al., 2008). Många 

upplever därför att deras kroppar har förrått dem (Boehmke & Dickerson, 2006). De hade 

tidigare trott och hoppats på att deras sunda livsstil ska skydda de från cancer (Drageset, 

Lindström, Giske & Underlid, 2002). Tankar som uppstår i samband med beskedet är 

svårhanterliga och beskrivs som en känslomässig berg- och dalbana (Beatty et al., 2008). 

Vid information om sjukdomen och behandling övergår chocken till förnekelse, sorg, ångest 

och slutligen acceptans (Batista et al., 2017).  

 

Rädsla och oro  

Kvinnors upplevelser relaterat till bröstcancer upplevs som en psykisk kris (Landmark & 

Wahl, 2002). Deras livssituation präglas helt plötsligt av osäkerhet och förlust av kontroll. 

En försvarsmekanism dras igång omedvetet för att de ska skydda sig själva mot existentiell 

ångest (Landmark & Wahl, 2002). Det finns en rädsla att behandling och undersökningar 

inte utförs korrekt och oro uppstår över att cancern eventuellt spridit sig till andra organ. I 

samband med det kan negativa känslor och ångest träda fram (Drageset, Lindström & 

Underlid, 2009). Tanken av ett eventuellt återfall genererar i osäkerhet och oro hos kvinnor. 

Oron kan påverka deras prognos och tillfrisknande (Elmir, Jackson, Beale, & Schmied, 2009; 

Jassim & Whitford, 2014). Kvinnor som lever med bröstcancer vill bli behandlade som vanligt 

(Drageset et al., 2009). Att betraktas som en överlevare eller sjuk människa av omgivningen 

kan orsaka rädsla och oro (Beatty et al., 2008: Drageset et al., 2009). Kvinnor känner att de 

känslomässiga påfrestningarna från sjukdomen har en stor inverkan på deras lycka och liv 

(Banning & Tanzeem, 2013). I de allra tuffaste stunderna under sjukdomen kan känslor som 

självömkande och hopplöshet träda fram. Många ifrågasätter varför just dem blivit drabbade 

(Banning & Tanzeem, 2013). Kvinnor har många existentiella tankar. De tycker att det är 

skrämmande att inte ha vetskapen över vad som kommer ske med familjen om de dör (Elmir 

et al., 2009). De är även bekymrade över vem som ska ta hand om deras barn om det värsta 

möjliga scenariot inträffar (Jassmin & Whitford, 2014). Kvinnor upplever att det är lättare 

att hantera beskedet genom att ta en dag i taget och försöka förbise den värsta möjliga 

utgången, döden (Drageset et al., 2009). Bröstcancer förknippas oftast med behandling och 

biverkningar. Tankar om sjuka människor träder fram och kvinnor upplever en rädsla över 

att det kan bli deras verklighet (Jassim & Whitford, 2014). 



12 

 

Vid avslutad behandling har kvinnor svårigheter att släppa sjukdomen och det finns en rädsla 

och oro över att bröstcancern kan återkomma (Elmir et al., 2009). Trots att kvinnor avskyr 

sjukdomen och allt de negativa det medför är de efter avslutad behandling oroliga och rädda 

över vad som kommer ske härnäst. Under behandlingen har de varit i kontakt med 

sjuksköterskor som ingett trygghet och haft koll på deras tillstånd. Helt plötsligt ska de klara 

sig själva, vilket upplevs som ett orosmoment (Boehmke & Dickerson, 2006). Känslor av 

isolation förstärks efter avslutad behandling. Många upplever att de blir övergivna av hälso-

sjukvården samt att många i deras omgivning drar sig tillbaka (Beatty et al., 2008).  

 

Förlust av identitet  

Bröstcancer drabbar inte bara det psykiska utan även den fysiska kroppen (Batista et al., 

2017). Kvinnor upplever att brösten medför en ökad känsla av femininitet, skönhet och 

moderskap (Drageset et al., 2009). Förlust av ett bröst leder därmed till att kvinnor känner 

sig mindre kvinnliga. De kroppsliga förändringarna som uppstår genererar ofta i en 

förändrad kroppsuppfattning (Landmark & Wahl, 2002). Kvinnor upplever att sjukdomen 

bidrar till att de inte längre känner igen sig själva och sin spegelbild (Beatty et al., 2008). 

Den förändrade kroppen leder till att kvinnor inte längre betraktar sig själva som attraktiva, 

därför kan den sexuella lusten och aktiviteten minska drastiskt (Winch et al., 2015). Den 

minskade sexuella aktiviteten kan påverka förhållandet till partnern negativt. Oftast uppstår 

sådana känslor vid mastektomi som innebär att en del eller hela bröstet avlägsnas (Batista et 

al., 2017). Förlust av ett bröst kan därmed leda till negativa tankar så som skam, osäkerhet 

och en känsla av att vilja isolera sig från omgivningen. Ambivalenta känslor som 

uppkommer i samband med mastektomi är låg självkänsla, avslag eller acceptans. 

Åldersfaktorn har en stor betydelse för acceptansen. Kvinnor i fertil ålder upplever 

svårigheter med deras självbild, sexualitet och femininitet (Batista et al., 2017). En sorgsen 

känsla infinner sig efter operationen och kvinnor upplever att en del av integriteten 

försvinner (Drageset et al., 2009). En del upplever svårigheter med att se sig själva i spegeln 

efter mastektomi, därför avvaktar de med att betrakta ärret till en period efter operationen 

(Drageset et al., 2009). När kvinnor väl ser operationsområdet känner de sig annorlunda och 

ledsna. Många beskriver den förändrade kroppsbilden som fruktansvärd, värdelös och 

oestetisk.  Den vanligaste beskrivningen är att kvinnor inte känner sig som en fullständig 

kvinna (Drageset et al., 2009). Bröstcancer kan även resultera i att kvinnor får svårigheter 

att välja kläder utifrån deras nya kroppsform (Winch et al., 2015). Efter en mastektomi 

upplever kvinnor att de inte kan uppfylla sin tidigare roll som frisk kvinna med ansvar, detta 

resulterar i en känsla av meningslöshet och förlust av social identitet (Drageset et al., 2009). 

Bröstcancer förändrar kvinnors fysik och kroppslig svaghet upplevs relaterat till sjukdomen. 

De upplever att de inte klarar av hushållssysslor som tidigare samt att de inte kan engagera 

sig i aktiviteter tillsammans med familjen (Banning & Tanzeem, 2013). Kvinnor upplever 

försämrad livskvalité relaterat till biverkningar på grund av behandling. Trötthet, domningar 

och smärta leder till svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter och upprätthålla ett socialt 

liv. De flesta sysslor upplevs som en enorm ansträngning (Beatty et al., 2008). Efter avslutad 

cancerbehandling måste kvinnor ofta fortsätta medicineras med horombehandling för att 

minska risken för recidiv. Dessa hormonpreparat kan medföra svåra biverkningar så som 
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trötthet, viktökning, vaginal torrhet, svettningar och illamående. De flesta kvinnor har en 

längtan att återgå till sitt normala liv efter sjukdomen, dock upplever de begräsningar 

relaterat till fortsatt sjukdomskänsla (McCann, Lllingwortn, Wengström, Hubbard & 

Kearney, 2010).  

 

Behov av vägledning 

I samband med sjukdomen upplever kvinnor behov av stöd från närstående och sjukvården. 

Det är betydelsefullt för dem att närstående är tillgängliga och stödjande. Kvinnor upplever 

begränsningar med att dela med sig av hela deras upplevelser med närstående. Därför är 

stödet från sjuksköterskor och stödgrupper betydelsefullt. I stödgrupperna finner de inre 

styrka och utbyte av kunskap ger tröst.   

 

Behov av närståendes uppbackning  

Det är betydelsefullt för kvinnor att närstående är tillgängliga, stödjande och förstående 

under deras sjukdomsprocess (Drageset et al., 2009). Att dela med sig av upplevelser 

relaterat till bröstcancer med närstående är betydelsefullt, dock upplever många att de inte 

kan dela med sig den fullständiga versionen. Orsaken är för att många kvinnor upplever att 

deras närstående är oroliga för dem. Därför vänder sig många till vänner samt kvinnor i 

liknande situation (Drageset et al., 2009). Kvinnor upplever att deras partner är 

samarbetsvilliga och har en viktig roll i deras kamp mot bröstcancer. Deras omtänksamhet 

och stödjande funktion genererar i att kvinnor enklare accepterar och möter sexuella 

svårigheter som uppstår i samband med sjukdomen (Winch et al., 2015; Tanzeem, 2013). 

Stödet upplevs även positivt för eventuella motgångar som inträffar såväl under 

sjukdomsförloppet samt deras framtida livssituation (Banning & Tanzeem, 2013). 

Bröstcancer kan leda till nedsatt fysisk kapacitet, som kan påverka arbetet och det vardagliga 

livet. Därför upplever kvinnor att stöd och förståelse från kollegor samt närstående är 

betydelsefullt (Landmark, Strandmark & Wahl, 2002).  

 

Information inger trygghet 

Att leva med bröstcancer leder till möten med diverse sjuksköterskor som i vissa fall kan 

leda till bristande kommunikation, trygghet och delaktighet hos kvinnor (Drageset et al., 

2002; Landmark & Wahl, 2002). Kvinnor kan ibland uppleva att de blir behandlade som en 

cancerdiagnos och att läkarna inte ser människan bakom sjukdomen (Drageset et al., 2009). 

Stöd upplevs när sjuksköterskor koncentrerar sig på kvinnors kapacitet och deras förmåga 

att hantera sjukdomen (Landmark & Wahl, 2002). När fokus istället riktas mot deras 

eventuella begränsningar upplevs negativa känslor (Landmark & Wahl, 2002).  För att 
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kvinnor ska få ökad förståelse om sjukdomen krävs stöd och information från sjuksköterskor. 

Informationssökning i böcker och säkra internetkällor leder till att kvinnor blir mer insatta i 

sin sjukdom (Drageset et al., 2009). Faktorer som är betydelsefullt för att kvinnor ska 

uppleva stöd är möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter, kontinuitet i vårdprocessen 

och information om bröstcancer (Drageset et al., 2009). En del kvinnor upplever till en 

början svårigheter att dela med sig av sina upplevelser. De anser dock att det är nödvändigt 

för att de ska få ytterligare kunskap samt stöd från kvinnor i liknande situation. De upplever 

att de får god information och positiva känslor från stödgrupper som anordnas av 

sjuksköterskor. Styrka från andra kvinnor och känslan av att inte vara ensam i sin sjukdom 

upplevs som en stor lättnad. När sjukdomen betraktas från andra synvinklar genererar det i 

att kvinnor känner stöd och förståelse (Drageset et al., 2009). Utbyte av kunskap och 

perspektiv ger tröst och ökat intresse för att stödja andras kamp för att övervinna sjukdomen 

(Drageset et al., 2002). Kvinnor har ett stort behov av kunskap om sjukdomen och 

behandlingen, eftersom det genererar i ökat självförtroende, bättre hantering av sjukdomen 

samt inre styrka. De upplever att de får tillräcklig information från sjuksköterskor som de 

har nytta av. Samtal med sjuksköterskor kan leda till att kvinnor blir hoppfulla om att 

överleva bröstcancer (Banning & Tanzeem, 2013). Det är viktigt med information om smärta 

då kvinnor stundtals tror att det är relaterat till spridd cancer (Drageset et al., 2009). 

 

Finna ny mening med livet  

Kvinnor förstår och accepterar allvaret med bröstcancer och ser det som en livshotande 

sjukdom som påverkar deras liv (Banning & Tanzeem, 2013). Sjukdomen bidrar till att vissa 

uppskattar livet mer än tidigare och inser hur skört livet är. Trots rädsla för sjukdomen 

upplevs hopp och tro om framtiden.  Kvinnor är bestämda om att behandlingen ska leda till 

att de återfår sin hälsa (Banning & Tanzeem, 2013). Det positiva med sjukdomen är att ett 

nytt perspektiv träder fram (Beatty et al., 2008). Kvinnor finner en ny mening med livet och 

oroar sig mindre för vardagliga petitesser. De vill att deras närstående ska uppleva lycka 

trots den omtumlande situationen, kvinnor vill därför inte visa sig sårbara och svaga 

(Banning & Tanzeem, 2013). De ser även deras närstående som en anledning och motivation 

till att kämpa sig genom sjukdomen (Boehmke & Dickerson, 2006). 

Övergången från frisk till sjuk är en unik resa för kvinnor och att dessutom överleva 

sjukdomen är en lättnad (Williams & Jeanetta, 2016). För ett meningsfullt liv är det viktigt 

att kvinnor accepterar deras livssituation. För god livskvalité är det betydelsefullt att kvinnor 

undviker stressfaktorer och undviker att ägna tid åt att tänka på sjukdomen (Jassim & 

Whitford, 2014). Många kvinnor tar ett aktivt beslut om att vilja leva och uppnå god 

livskvalité (Beatty et al., 2008). En inre styrka träder fram och de upplever att de hanterar 

livets prövningar bättre, de prioriterar sig själva och vill förbättra viktiga relationer (Beatty 

et al., 2008). Trots fysiska och psykiska förändringar upplever kvinnor att de är starkare 

psykiskt efter sjukdomen. Förmågan att vara stark påverkar deras liv på ett positivt sätt som 

genererar i ökad livskvalitet (Elmir et al., 2009). Vissa kvinnor kan uppleva en känsla av 

hoppfullhet relaterat till att de fortfarande är vid liv (Drageset et al., 2009). Kvinnors 

inställning till sjukdomen påverkar upplevelsen av att leva med bröstcancer. De som har en 

positiv inställning gentemot sjukdomen hanterar sjukdomen betydligt bättre än de som har 
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en negativ inställning (Boehmke & Dickerson, 2006). Kvinnor upplever att sjukdomen alltid 

kommer vara en del av dem. De kommer heller aldrig glömma att de drabbats och det sker 

en acceptans (Boehmke & Dickerson, 2006). De accepterar slutligen vad de går och har gått 

genom och är redo att dela med sig av sina upplevelser med kvinnor i liknande situation 

(Williams & Jeanetta, 2016) 

 

Resultatsammanfattning 

Beskedet om bröstcancer leder till att kvinnor upplever känslomässiga reaktioner som chock, 

förtvivlan, rädsla och oro. De upplever att de förlorar kontrollen över sin egen kropp och en 

ständig oro samt osäkerhet uppstår. Bröstcancer leder till en förändrad självbild som 

påverkar kvinnor och genererar i att de upplever en förlust av identitet. Många existentiella 

tankar uppkommer i samband med deras förändrade självbild som påverkar deras hälsa och 

välbefinnande. Kvinnor klandrar sig själva för att de drabbats av sjukdomen och är i behov 

av vägledning från både närstående och sjuksköterskor för att kunna hantera sin vardag. 

Stödet som ges från sjuksköterskor är information och möjlighet till att samverka i 

stödgrupper tillsammans med kvinnor i liknande situation. Inställningen till sjukdomen 

påverkar upplevelsen av att leva med bröstcancer. En positiv inställning gentemot 

sjukdomen resulterar i bättre hantering av sjukdomen. Trots rädsla för sjukdomen har 

kvinnor en vilja till att leva och är hoppfulla inför framtiden.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I denna studie valdes litteraturbaserad metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad 

med grund i kvalitativ forskning. Metoden ansågs som lämplig då den skapar ökad kunskap 

och ger djupare förståelse för valt fenomen inom omvårdnadsforskning (Friberg, 2017). 

Nackdelen med en litteraturbaserad metod är att misstolkningar kan förekomma (Friberg & 

Öhlen, 2017), eftersom författarna i denna studie baserar sitt resultat på andra författares 

forskningsresultat. Om författarna däremot haft en större tidsram och riktlinjer för 

examensarbete sett annorlunda ut hade en kvalitativ innehållsanalys utförs med intervjuer. 

Att träffa kvinnor med bröstcancer och utföra intervjuer hade kunnat reducera eventuella 

misstolkningar. Eftersom missförstånd och översättningsfel reduceras när det sker 

personliga möten. Kvantitativ ansats bortsågs eftersom det inte var relevant till studiens 

syfte.   

Urvalet bestod av artiklar med kvalitativ ansats skrivna på engelska under perioden 2002-

2017. Inklusionskriterier var artiklar som fokuserade på kvinnor i åldrarna 30-85 år med 

bröstcancer som genomgått operation eller fått behandling för sjukdomen. Orsaken till vald 

åldersgrupp var att få ett bredare patientperspektiv och för att inte utesluta betydelsefullt 

datamaterial för det valda fenomenet. Orsaken för vald tidsram var för att få möjlighet till 

större utbud av datamaterial och tillgång till relevant forskning som besvarade studiens syfte. 

Inga geografiska begränsningar gjordes för att få större utbud av datamaterial om fenomenet, 

som var upplevelser. I denna studie anses upplevelser av ett fenomen inte påverkas av arv, 

kultur och religion. Eftersom att en upplevelse är människans individuella känsla av ett 

fenomen. I tidigare forskningsresultat framkom det att kvinnor oberoende av arv, kultur och 

religion upplevde gemensamma känslor av att leva med bröstcancer. De 13 artiklarna som 

inkluderades i studiens resultat var engelskspråkiga. För att reducera riskerna för feltolkning 

lästes artiklarna flera gånger enskilt och tillsammans för att inte missa värdefullt 

datamaterial. Om studiens inklusionskriterier istället endast inkluderat exempelvis ett 

specifikt land eller kontinent hade flera infallsvinklar av fenomenet fallit bort. En annan 

faktor som hade kunnat ha en inverkan på studiens resultat var om författarna endast hade 

valt att inkludera yngre kvinnor i fertil ålder. Det hade möjligen resulterat i att kvinnors 

sexualitet hade varit mer centralt i studiens resultat. 

För att få tillgång till vetenskapliga artiklar användes CINALH. Enligt Östlundh (2017) har 

databasen ett stort utbud av vårdvetenskapliga artiklar och är specifikt avsedd för 

omvårdnadsforskning. Det finns fler databaser som exempelvis PubMed som är avsedd för 

medicin och omvårdnadsforskning. Databaser som väljs ut är beroende av valt 

ämnesområde. För att sökmotorn skulle kunna koppla ihop olika sökord användes boolesk 

söklogik (Östlundh, 2017).  Orsaken till vald databas var att CINAHL hade ett tillräckligt 

brett utbud som svarade på studiens syfte. Nackdelarna med endast en använd databas var 

mindre datamaterial och att vissa infallsvinklar av valt fenomen hade kunnat förbises. 

Boolesk söklogik har använts för att få fram litteratururval. Genom att använda AND mellan 

olika sökord skapades en söksträng som informerade databasen att söka på data som berör 
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exempelvis bröstcancer och upplevelser. För att databasen skulle kunna finna ordets 

böjningsformer trunkerades valda sökord. Detta gjordes för att specificera sökningen 

ytterligare. Det ledde till att databasen informerades om att det fanns ett intresse för en viss 

ordstam. Med hjälp av trunkeringen inkluderas ordens alla böjningsformer som resulterade 

i en bredare sökning. Först gjordes sökningar utan trunkering som resulterade i få antal 

träffar. När boolesk söklogik samt trunkering användes vid artikelsökning ökade antalet 

träffar och sökningen underlättades som resultera i väsentliga träffar som var ämnade till 

studiens syfte.   

Teman skapades eftersom det upplevdes som mest relevant för studiens syfte. De teman som 

framkom har en gemensam nämnare. I alla vetenskapliga artiklarnas resultat var 

Känslomässiga reaktioner och Behov av vägledning det mest centrala, trots att författarna 

av de vetenskapliga artiklarna använde sig av olika kvalitativa metoder. Analysen av 

datamaterialet har beaktats med öppenhet. Parterna har reflekterat individuellt och det har 

även skett en dialog sinsemellan om deras tidigare förförståelse. Det framkom att både 

parterna sedan tidigare har ytterst lite kunskap om kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. Därför bedömdes det att förförståelsen inte har påverkat studiens resultat. 

Förförståelse innebär att människan har värderingar och erfarenheter om ett fenomen sedan 

tidigare. Det innebär även att människan har förutfattade meningar och en tidigare 

förförståelse kring ämnet (Priebe & Landström, 2017). En studie kan stärkas med 

kvalitetsgranskning genom att undersöka tillförlitlighet av använt datamaterial för att 

konstatera om informationen är relevant relaterat till studiens syfte (Polit & Beck, 2017). 

Studiens tillförlitlighet stärks vid kvalitetsgranskning, eftersom datamaterial som inte är 

relevant för studiens syfte utesluts. Enligt vetenskapsrådet (2002) ska ett resultat uppnå 

specifika kriterier. Bakgrund, syfte och metod ska vara välformulerad.  Dessa stegen ska 

följas för att eventuella läsare ska kunna bedöma om studiens kvalitet är adekvat 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att studien ska vara av vetenskaplig kvalité ska den uppfylla 

kriterier så som trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Mårtensson & Frilund, 2017). 

Lincoln och Guba (1985) menar att överförbarhet innebär att studiens resultat kan 

implementeras i andra grupper och situationer. En tydlig beskrivning av resultat krävs för att 

en studie ska definieras som överförbar (Lincoln & Guba, 1985). För ökad trovärdighet i 

litteraturbaserade studier är det angeläget att det sker en dialog i grupphandledning med 

studiekamrater eller utomstående personer. Det resulterar i att studien blir granskad och 

justerad regelbundet som kan öka trovärdigheten (Lincoln & Guba, 1985).  
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Resultatdiskussion 

Resultaten visar att det sker känslomässiga reaktioner i samband med beskedet som ger 

upphov till chock och förtvivlan, då kvinnors livsvärld förändras på ett ögonblick. De 

kvinnor som tidigare inte drabbats av sjukdom är nu tvungna att förbereda sig inför eventuell 

behandling (Boehmke & Dickerson, 2006). Behandlingen som erbjuds ska ske i samråd med 

kvinnan för att främja till god delaktighet. Det är betydelsefullt att sjuksköterskor tar hänsyn 

till människans individuella förutsättningar och önskemål enligt Patientlagen (SFS 

2014:821). Det är viktigt att sjuksköterskor accepterar patienten och är öppna för möjligheter 

till förändring (Tutton, 2005). Ett empatiskt förhållningssätt är avgörande för människans 

delaktighet. Det är betydelsefullt att vara ett stöd och visa förståelse för människans unika 

situation. En sjuksköterska bör agera professionellt och förbise sina personliga känslor och 

istället fokusera på människans behov. Vid fokus på det positiva hos människan resulterar i 

att sjuksköterskor skapar möjligheter till ökad patientdelaktighet (Tutton, 2005). 

Sjuksköterskor har huvudansvaret för kvinnors delaktighet i vården. Genom att förse kvinnor 

med kunskap och inkludera dem i deras personliga omvårdnad ökar delaktigheten. I första 

skedet av sjukdomen klandrar kvinnor med osund livsstil sig själva och de som levt ett sunt 

liv förstår inte alltid varför just de blivit drabbade av bröstcancer (Beatty et al., 2008). Att 

drabbas av bröstcancer innebär inte alltid att kvinnan levt ett osunt liv. Eftersom att det finns 

ett samband mellan bakomliggande faktorer till bröstcancer såsom barnlöshet, tidig 

menstruation, sen graviditet, sen menopaus och hereditet (Järnhult & Offenbartl, 2006). 

Sjuksköterskor bör informera om bröstcancer och vad som sker i kroppen vid insjuknandet. 

Det är viktigt att kvinnor inte skuldbelägger sig själva då det kan ge upphov till skuld och 

skam.  

Att drabbas av bröstcancer kan medföra att kvinnan hamnar i en krissituation (Cullberg, 

2006). Till en början hamnar kvinnor i en chock, där de upplever svårigheter att tala om 

sjukdomen. När de inser allvaret med att drabbats av bröstcancer får de ångest och upplever 

skräckinjagande känslor. Vid information om behandling och sjukdom kan kvinnor uppleva 

sig själva bli lugnare och tryggare. De börjar acceptera den förändrade livssituationen trots 

att det är svårt. Att kvinnan betraktas som en helhet och att sjuksköterskor anpassar 

information utifrån den aktuella och unika situationen är viktigt (Bergh, 2007). När kvinnor 

hamnar i en kris anses det betydelsefullt att kvinnor får den tid de behöver för att ta sig 

igenom krisens alla faser. De bör bearbeta beskedet på sitt sätt eftersom det kan resultera i 

bättre hantering av eventuella framtida komplikationer som uppstår i samband med 

sjukdomen.  

Många kvinnor upplever rädsla och oro i samband med att de förlorar kontrollen över sitt liv 

och sin kropp (Landmark & Wahl, 2002). Det finns en rädsla över att behandling inte utförts 

korrekt och tanken av ett recidiv leder till att den redan befintliga rädslan expanderas. 

Kvinnor är oroliga över vad som kommer ske härnäst och vad sjukdomen kan förorsaka, 

detta bidrar till stor osäkerhet. Deras oro och rädsla påverkar tillfrisknandet och prognosen 

(Drageset et al., 2009; Elmir et al., 2009; Jassmin & Whitford, 2014). Kvinnor vill bli 

behandlade som vanligt av sin omgivning och inte betraktas som en sjuk människa. 

Särbehandling kan leda till att kvinnor upplever ytterligare rädsla och oro (Beatty et al., 

2008). Att drabbas av ohälsa och sjukdom påverkar livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 
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2010). De psykiska och fysiska förändringarna har oftast en sammankoppling till varandra 

som påverkar kvinnans existens. Kroppen är en del av livsvärlden och bröstcancer genererar 

i kroppsliga förändringar. Därför förändras även kvinnans livsvärld. Sjuksköterskor har ett 

stort inflytande för människans upplevelser av ohälsa och sjukdom. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskor bortser från sina förutfattade meningar om hur sjukdom och ohälsa påverkar 

människans livsvärld. När sjuksköterskor förstår människors livsvärld ökar förståelsen för 

människans relation till hälsa och sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Efter avslutad 

behandling kan kvinnor känna sig ensamma. Eftersom det tidigare varit en trygghet för dem 

att vara omringad av sjuksköterskor som varit insatta i deras sjukdom. Tankar som uppstår 

är hur de ska kunna klara sig själva. Detta är ett orosmoment för kvinnor (Boehmke & 

Dickerson, 2006). För att kvinnor ska uppleva trygghet ska sjuksköterskor förse kvinnor med 

kunskap efter behandling. Fortsatt kontakt efter behandling kan leda till trygghet (Jönsson, 

2004). Sjuksköterskor behöver därför ha ett helhetsperspektiv och se hela kvinnan och inte 

bara sjukdomen. Sjuksköterskor bör även möta kvinnan där hon befinner sig i sin livsvärld. 

Det kan därmed resultera i minskat lidande och enklare bearbetning av sjukdomen. Bortsett 

från det kan eventuell oro, rädsla och ångest reduceras som i längden genererar i att kvinnor 

upplever ökad kontroll över sin kropp och sitt liv.  

I de tuffaste stunderna under sjukdomen träder en känsla av hopplöshet fram (Banning & 

Tanzeem, 2013). Att behandling och undersökning inte utförts korrekt är ett stort 

orosmoment för kvinnor (Drageset et al., 2009). Därför anser författarna att det är 

betydelsefullt att informera kvinnor om vad som sker under varje behandling och de positiva 

förändringarna behandlingen kan medföra. Information om eventuella biverkningar och råd 

om egenvård vid biverkningar är också betydelsefullt. Det bidrar till ökad delaktighet och 

att kvinnor även upplever att de får ökad kontroll över sin sjukdom. När behandlingen är 

avslutad upplever kvinnor svårigheter att släppa greppet om sjukdomen och det finns en 

rädsla över att sjukdomen kan återkomma (Elmir et al., 2009). Kvinnor upplever att de blir 

övergivna av hälso- och sjukvården efter deras behandling (Beatty et al., 2008). 

Sjuksköterskor har huvudansvaret för att en god omvårdnad ges, därför är det viktigt att 

stödja och inge trygghet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är betydelsefullt att 

sjuksköterskor förser kvinnor med stöd och relevant information under hela vårdprocessen 

(Jönsson, 2004). Det bidrar till kontinuitet i vårdandet samt en god omvårdnad (Jennings-

Sanders et al., 2005). För god kontinuitet i vårdandet är det betydelsefullt att människan är 

omringad av så få personer som möjligt i vårdmiljön (Forsberg, 2016). För att meningsfulla 

vårdrelationer ska skapas, där människan accepteras med sin personliga identitet och 

berättelse bör antalet personer som vårdar begränsas. För god kontinuitet ska rutiner och 

schemaanläggning baseras på människans villkor lika mycket som på personalens (Forsberg, 

2016).   

Resultaten visar att kvinnor upplever att brösten medför en ökad känsla av femininitet, 

skönhet och moderskap (Drageset et al., 2009). Att förlora ett bröst kan därför generera i att 

kvinnor känner sig mindre kvinnliga. Många kvinnor upplever att sexlusten minskas när de 

inte längre finner sin kropp som attraktiv (Winch et al., 2015). Sexuell hälsa är en del av 

hälsa och välbefinnandet som innefattar njutning, intimitet samt reproduktion (WHO, 2006). 

Förlust av ett bröst kan orsaka negativa tankar som skam, osäkerhet och låg självkänsla. En 

känsla av sorg infinner sig efter behandling och en del av integriteten förvinner (Drageset et 
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al., 2009). Helms, O’hea och Corso (2008) beskriver att förlust av ett bröst har negativa 

psykosocial konsekvenser. Många gånger upplever kvinnor att deras kvinnliga identitet 

förändras drastiskt då de deras kvinnliga utseende har stor betydelse för deras självbild. Det 

är därför betydelsefullt att sjuksköterskor ställer frågor angående kvinnors sexuella hälsa och 

vågar möta de svar och frågor som uppstår (Sandberg, 2012). Det finns en rädsla hos 

sjuksköterskor att ställa frågor om intimitet och sexualitet. Det kan bero på att sjuksköterskor 

upplever svårigheter att möta de svar och frågor som uppstår i samband med samtalet. Att 

kunna bekräfta kvinnors oro och känsla av avsaknad identitet är betydande för att kvinnor 

ska kunna hantera deras nya livssituation. Enligt Ussher, Perz och Gilbert (2013) saknar 

kvinnor med bröstcancer information om sexuell hälsa. De önskar information i form av 

webbplatser, informationsblad och broschyrer om vart de kan vända sig angående sexuell 

hälsa. Många kvinnor önskar även att sjuksköterskor ställer frågor angående deras sexuella 

hälsa (Ussher et al., 2013).  Även Saunamäki, Andersson och Engström (2010) belyser att 

en del sjuksköterskor undviker att ställa frågor kring sexualitet. De anser att sexuell hälsa 

relaterat till behandling är irrelevant samt att det är ett privat och känsligt ämne att tala om. 

En annan orsak till att sexuell hälsa inte tas upp eller diskuteras med kvinnor är tidsbrist samt 

oförmåga att hantera ämnet (Saunamäki et al., 2010).  

Stöd som erbjuds ska innehålla förståelig information som genererar i bättre omvårdnad 

(Hupcey & Morse, 1997). Stödet ska även vara förberedande inför eventuella fysiska och 

psykiska förändringar som uppstår i samband med sjukdom (Sheppard & Elly, 2008). Stödet 

från sjuksköterskor är en viktig del av vårdprocessen. Det ska grundas på information, 

bekräftelse och uppmuntran (Sheppard & Elly, 2008). Stödet från sjuksköterskor och 

närstående är avgörande för hur kvinnan hanterar ett bröstcancerbesked (Wilmoth et al., 

2006). Kvinnor upplever ett stort behov av stöd, såväl från närstående och vården. (Drageset 

et al., 2009). För att kvinnor ska uppleva kontroll över deras unika situation är det 

betydelsefullt att de får information om behandling samt prognosen. I samband med 

diagnostiseringen upplever kvinnor bristande information från sjukvården. Den information 

som ges är ofta medicinsk och berör inte det känslomässiga (Marlow, Cartmill, Ciepluncha 

& Lowrie, 2003). Kvinnors upplevelser av fysiska och känslomässiga reaktioner i samband 

med sjukdom och behandling är individuella. För att stödja kvinnan är det viktigt att 

sjuksköterskor i alla möten med kvinnan observerar och lyssnar på kvinnans behov och 

känslor. Det sker många förändringar och därför är det viktigt att informera om vanliga 

reaktioner och känslor som kan uppstå i samband med behandlingen. Som håravfall, 

illamående och känslomässiga svårigheter, då riskerna för chock kan reduceras. Resultaten 

visar att övergången mellan sjuk till frisk upplevs som svårhanterligt för många kvinnor. 

Från att ha haft kontinuerlig kontakt med sjukvården och fått sin hälsa kontrollerad 

regelbundet till att stå ensam upplevs som skrämmande. Därför behöver kvinnor som blivit 

friskförklarade erbjudas kontinuerlig kontakt med en kontaktsjuksköterska. Det bör finnas 

utrymme för ytterligare bearbetning av sjukdomen och det bör alltid finnas någon 

professionell person de kan vända sig till. Det är därför betydelsefullt att ha fortsatt kontakt 

med en sjuksköterska tills kvinnan anser att behovet upphör.   

Resultaten visar att kvinnor kan uppleva att de blir behandlade som en cancerdiagnos och att 

läkarna inte ser människan bakom sjukdomen vilket även konstateras av Drageset et al. 

(2009). Att bli behandlad som en cancerdiagnos och inte visa hänsyn till kvinnors psykiska 
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mående medför ökat lidande och en känsla av osäkerhet uppstår. Det leder till att kvinnor 

känner sig utelämnade och upplever att de måste kämpa i sin ensamhet (Arman, Rehnsfeldt, 

Lindholm, Hamrin & Eriksson 2004). Kvinnor upplever dock stöd när sjuksköterskor 

fokuserar sig på deras kapacitet och deras förmåga att hantera sjukdomen (Landmark & 

Wahl, 2002). Den informationen som ges ska anpassas utifrån vart kvinnan mentalt befinner 

sig i stunden.  Trots att det är viktigt att bota kvinnan är det också betydelsefullt att 

uppmärksamma deras psykiska hälsa. God psykisk hälsa leder till bättre tillfriskande. För att 

kvinnan ska förstå den informationen som ges är det viktigt att utesluta medicinska termer 

och svårhanterlig information som kan resultera i att den redan befintliga oron och rädslan 

expanderas.  

Det är betydelsefullt att sjuksköterskor arbetar för att bevara det friska hos människan och 

motiverar till goda levnadsvanor (Brülde & Tengland, 2003). För att kunna förstå 

människans hälsa och ohälsa är det betydelsefullt att ha ett humanistiskt perspektiv och 

betrakta människan som en helhet. Det naturvetenskapliga perspektivet är också 

betydelsefullt för människans tillfrisknande dock är det centralt att sjuksköterskor har ett 

holistiskt synsätt (Brülde & Tengland, 2003). Det är betydelsefullt att ha ett 

naturvetenskapligt och humanistiskt perspektiv. Eftersom detta leder till att människan 

uppnår god hälsa och välbefinnande. Att bota och lindra lidande resulterar i ökad trygghet 

och livskvalitet. 

För varje kvinna är det en individuell resa att drabbas av bröstcancer och att övervinna 

sjukdomen. Resan som görs under sjukdomsförloppet leder till att kvinnor uppskattar livet 

ytterligare. Trots rädslan för sjukdomen, upplevs hopp och tro om framtiden. Det positiva 

med sjukdomen är att en ny vilja av att leva träder fram och livet upplevs som meningsfullt 

(Beatty et al., 2008). Trots fysiska och psykiska förändringar är kvinnor starkare psykiskt 

efter sjukdomen vilket leder till ökad livskvalitet. Människor tolkar livskvalité olika 

eftersom det är en personlig uppfattning om sitt sociala, fysiska och psykiska välbefinnande 

(SBU, 2012). Ohälsa behöver inte alltid innebära bristande livskvalitet. En sjukdom kan 

däremot bidra till att människan upplever försämrad livskvalité (Nationalencyklopedin, 

2018). Livskvalitén hos människan kan även förändras med tiden (SBU, 2012). Runt om i 

världen finns det cirka 36,2 miljoner människor som överlevt en cancersjukdom. Detta har 

genererat i ökad forskning som i sin tur leder till ökad förståelse för cancerdrabbade 

människor (Williams et al., 2015). En positiv inställning till sjukdomen bidrar det till att 

kvinnor hanterar sjukdomen bättre (Boehmke & Dickerson, 2006). Psykisk hälsa definieras 

som välbefinnande där varje människa ser sin egen kapacitet och har en förmåga att hantera 

livets prövningar (WHO, 2014). För att uppnå god hälsa och livskvalité är det viktigt att 

undvika stressfaktorer och negativa tankar relaterat till sjukdomen (Jassim & Whitford, 

2014). Hälsa beskrivs ofta som lycka och välbefinnande ((Brülde & Tengland, 2003). För 

ökad livskvalitet anser författarna att sjuksköterskor ska vara den trygga punkten för kvinnor 

med bröstcancer. Det innebär att sjuksköterskor med sin positiva inställning ska främja till 

kommunikation och inge trygghet. Att finnas där, stötta och vägleda som sjuksköterska 

under kvinnans vårdprocess kommer i längden att gynna kvinnans inställning till sin 

sjukdom och en vilja av att leva kommer träda fram.  
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Konklusion 

Att drabbas av bröstcancer ger upphov till känslomässiga reaktioner och behov av 

vägledning. I Samband med beskedet upplever kvinnor chock och förtvivlan eftersom det 

sker en hastig livsförändring. Rädsla och oro upplevs på grund av ovissheten inför eventuella 

behandlingar, och en psykisk kris uppstår. De kroppsliga förändringar som sker leder till 

förlust av kvinnlig identitet. Det medför ångest, minskad självkänsla och en känsla av att 

vilja isolera sig från omgivningen. Kvinnor är i behov av vägledning. Med hjälp av 

sjuksköterskor och närstående tar kvinnor sig ur den livskris de hamnat i. De upplever sig 

sårbara och betraktar sjukdomen som ett hot mot deras hälsa och liv. Kvinnor upplever att 

de känslomässiga påfrestningarna från sjukdomen har en stor inverkan på deras lycka och 

liv. De som lever med bröstcancer inser hur skört livet är och i samband med sjukdomen 

sker omprioriteringar av deras livsstil. När de accepterar situationen upplever de att de kan 

övervinna sjukdomen och en vilja av att leva uppstår. En positiv inställning gentemot 

sjukdomen bidrar till bättre hantering av sjukdomsprocessen. Kvinnor upplever sig vara 

mentalt starkare efter sjukdomen och ett nytt livsperspektiv träder fram.  

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultaten visar att det behövs ytterligare forskning om kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. Många gånger fokuserar sjukvården på sjukdomen och glömmer bort den sjuka 

kvinnan som helhet. Vården av kvinnor med bröstcancer blir alltmer komplex i takt med att 

behandlingen utvecklas, därmed ökar även krav på omvårdnad som ges. Förslag till fortsatt 

forskning är att undersöka och identifiera kvinnors individuella upplevelser av att leva med 

bröstcancer som därmed kan leda till ökad kunskap, förståelse och medvetenhet hos 

sjuksköterskor. Av resultaten framkommer att kvinnor har ett stort behov av stöd. Att stödja 

innebär att förse kvinnor med information och kunskap. Det innebär också att sjuksköterskor 

vägleder, inger hopp och har en positiv inställning. Det bör vara obligatoriskt att 

sjuksköterskor ställer frågor om sexualitet inom hälso- och sjukvård i Sverige. Det krävs 

ökad kunskap om hur sexualitet förändras i samband med en cancersjukdom. När särskilda 

behov identifieras kan sjuksköterskor erbjuda ytterligare stöd. Det bör införas specifika 

omvårdnadskurser i sjuksköterskeutbildningen som handlar om sjuksköterskans 

pedagogiska ansvar och funktion relaterat till cancerdrabbade patienter. Exempelvis hur 

hantering av svåra samtal sker tillsammans med närstående och patienter som har en 

cancersjukdom. För ökad kontinuitet bör varje onkologisk avdelning anställa en bröstcancer-

ansvarig sjuksköterska som även har en funktion som kontaktsjuksköterska. Det sker med 

hjälp av att sjuksköterskan medverkar i särskilda utbildningar som ger ökad kompetens om 

kvinnor med bröstcancer. Sjuksköterskor med särskild kompetens inom bröstcancer ska 

därefter utbilda resterande vårdpersonal på den onkologiska vårdavdelningen. Det kommer 

att resultera i ökad kunskap och förståelse för kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. 
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BILAGA 1. SÖKPROCESSEN 

 

Databas Sökord Datum för 

sökning 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Inkluderade 

artiklar 

CINAHL *Breast cancer 

*experiences 

*support AND 

*interviews 

Peer Reviewed 

2018-01-16 18 11 6 1 

CINAHL 

*Breast *cancer 

AND 

*experiences 

*social support 

AND *women 

Peer Reviewed 

 18 15 10 1 

CINAHL Breast cancer 

diagnosis AND 

Coping* 

Peer Reviewed 

 117 20 7 1 

CINAHL *Coping AND 

*Breast *cancer 

*surgery AND 

*diagnosis 

peer Reviewed 

 10 6 6 1 

CINAHL 

*Living  

*diagnosed* 

AND *breast 

cancer 

Peer Reviewed 

2018-01-18  6 6 4 1 

CINAHL *breast cancer 

*health AND 

*sexuality 

Peer Reviewed 

 16 10 5 1 



 

 

Databas Sökord Datum för 

sökning 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Inkluderade 

artiklar 

CINAHL *breast cancer 

*patient *nurse 

AND 

*perspectives 

Peer Reviewed 

 7 7 5 1 

CINAHL 

experiences* 

breast cancer* 

AND diagnosis  

Peer Reviewed 

 75 15 8 1 

CINAHL women* 

recovery* AND 

breast cancer* 

Peer Reviewed 

2018-01-19 24 13 7 1 

CINAHL 

*illness 

*experience 

*hopes AND 

*fear *cancer 

Peer Reviewed 

2018-02-08 119 18 8 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SÖKPROCESSEN 

Databas Sökord Datum för 

sökning 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

*breast 

cancer AND 

*shock 

Peer 

Reviewed 

2018-02-21 56 18 11 1 

CINAHL *Lived 

*experiences 

*breast 

cancer AND 

*survivors 

Peer 

Reviewed 

 7 7 4 1 

CINAHL 

*Diagnosis 

*Breast 

Cancer 

*Health 

AND 

*Illness 

Peer 

Reviewed 

2018-02-22 6 6 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2. KVALITETSGRANSKNINGSMALL 

Kvalitetsgranskning av kvalitativa studier: 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? 

 Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

 Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

 Hur är dessa i så fall formulerade?  

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven?  

 Hur är denna i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? 

 Är syftet klart formulerat?  

 Hur är metoden beskriven?  

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

 Hur har data analyserats?  

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

 Vad visar resultatet?  

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Hur argumenterar författarna? 

 Finns det en metoddiskussion?  

 Hur diskuteras metoden i så fall?  
 Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? t.ex. vårdvetenskapliga antaganden. 

 

(Friberg, 2012).



 

 

BILAGA 3. ARTIKELÖVERSIKT 

 

 Perspektiv  Syfte Metod  Resultat Diskussion 

Årtal: 2002 

Titel: Breast 

cancer and 

experiences of 

social support – 

In-depth 

interviews of 10 

women with 

newly 

diagnosed breast 

cancer. 

Författare: Lan

dmark, B. T., 

Strandmark, M. 

& Wahl, A 

 

Kvinnors 

perspektiv. 

Syftet var att 

beskriva hur 10 

norska kvinnor med 

bröstcancer 

upplever livet med 

bröstcancer. 

Kvalitativ 

innehållsanaly

s. Baserad på 

principer i 

Grounded 

theory. 

Uppgifterna 

samlades in 

genom 

djupintervjuer

. 

Socialt stöd 

innehåller 

emotionella, 

praktiska och 

informativa 

delar. Hälso- 

och 

sjukvårdsperson

al kan hjälpa 

kvinnor och 

deras närstående 

genom att vara 

stödjande.  

Kvinnor med 

bröstcancer 

upplevde både 

positiva och 

negativa känslor 

när det gällde 

socialt stöd och 

brist på socialt 

stöd från 

närstående och 

hälso-

sjukvården.   

Årtal: 2002 

Titel: Living 

with newly 

diagnosed breast 

cancer: a 

qualitative study 

of 10 women 

with newly 

diagnosed breast 

cancer.  

Författare: 
Landmark, B.T. 

& Wahl, A. 

 

 

Kvinnors 

perspektiv. 

Syftet var att 

beskriva kvinnors 

erfarenheter av att 

leva med 

bröstcancer. 

Kvalitativ 

innehållsanaly

s baserad på 

principer i 

Grounded 

Theory. 

Uppgifterna 

samlades in 

genom 

intervjuer. 

Kvinnor med ny 

diagnostiserad 

bröstcancer 

visade en stark 

vilja till att leva. 

Kvinnorna var 

väl medvetna 

om innebörden 

av att leva med 

bröstcancer, så 

som psykiska 

och kroppsliga 

förändringar. 

Bröstcancer 

påverkar kvinnor 

psykosocialt. Ur 

ett 

helhetsperspekti

v drabbas 

kvinnan psykiskt 

och fysiskt. 

Kvinnorna stöter 

också på 

utmaningar 

relaterat till 

bröstcancer. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Perspektiv  Syfte Metod  Resultat Diskussion 

Årtal: 2002 

Titel: Women's 

experiences of 

social support 

during the first 

year following 

primary breast 

cancer surgery. 

Författare: 

Drageset, S., 

Lindström, T., 

Giske, T. & 

Underlid, K. 

 

 

Kvinnors 

perspektiv  

Syfte var att 

beskriva kvinnors 

individuella 

erfarenheter av 

socialt stöd under 

sitt första år efter 

bröstcanceropera-

tion.  

Kvalitativ 

innehålls-

analys. Består 

av 

individuella 

halvstrukturer

ade intervjuer 

med 10 

kvinnor.  

Att dela 

erfarenheter och 

information 

med andra i 

liknande 

situation ökade 

kvinnornas 

kunskap om 

bröstcancer och 

en ökad 

erfarenhet av 

stöd upplevdes. 

Att ses som en 

människa var 

betydelsefullt. 

kontinuitet i 

professionellt 

stöd var viktigt, 

vilket gav 

känslor av 

säkerhet och 

förtroende hos 

kvinnorna.  

Att dela 

erfarenheter med 

andra i sociala 

sammanhang och 

bröstcancer-

organisationer 

var 

betydelsefullt. 

Det förbättrade 

välbefinnandet 

hos kvinnor och 

genererade i 

ytterligare 

kunskap.  

Årtal: 2005 

Titel: Sexual 

concerns of 

women 

diagnosed with 

breast cancer-

related 

lymphedema. 

Författare: 
Winch, C., 

Sherman, 

K., Koelmeyer, 

L., Smith, K., 

Mackie, H., 

Boyages, J.  

 

 

Kvinnors 

perspektiv 

Syftet var att förstå 

hur 

bröstcancerrelaterat 

lymfödem påverkar 

kvinnors sexuella 

hälsa. Samt att 

identifiera sexuella 

besvär som uppstår 

i samband med 

lymfödem. 

  

Kvalitativ 

innehålls-

analys. 

Semistruktu-

rerade 

intervjuer.  

 

Kvinnor med 

bröstcancer 

upplevde 

sexuella besvär 

relaterat till 

lymfödem. Fyra 

faktorer 

förklarade 

inflytande på 

den sexuella 

hälsan. 

Lymfödemets 

storlek, partners 

stöd och 

förståelse, 

behov av 

kompressions-

kläder samt 

förändrad 

kroppsuppfatt-

ning.  

 

 

 

Lymfödem 

orsakade sexuell 

ohälsa vilket 

bidrog till oro 

hos kvinnorna. 

De ville endast 

diskutera de 

sexuella 

problemen som 

uppstod med 

deras partners. 



 

 

 Perspektiv  Syfte Metod  Resultat Diskussion 

Årtal: 2006 

Titel: The 

Diagnosis of 

Breast Cancer: 

Transition From 

Health to Illness 

Författare: 
Boehmke., M. 

M & Dickerson., 

S.S  

 

Kvinnors 

perspektiv  

Syftet var att 

undersöka vilka de 

mest 

förekommande 

upplevelserna är 

efter en 

bröstcancerdiagnos 

Kvalitativ 

innehållsanaly

s med 

intervjuer som 

analyserades 

genom ett 

fenomenolo-

giskt 

perspektiv 

Fyra teman 

framkom. Livet 

tog en plötslig 

vändning, deras 

tidigare 

självbild 

förändrades, 

kvinnors 

inställning 

gentemot 

bröstcancer var 

avgörande för 

hanteringen. Det 

sista temat var 

kvinnors tankar 

angående att 

kroppen svikit 

dem 

Kvinnors liv 

förändrades 

såväl ur ett 

fysiskt och 

psykiskt 

perspektiv. 

Deras tidigare 

vardag och 

rutiner 

förändrades 

drastiskt  

Årtal: 2008 

Titel:  The 

psychosocial 

concerns and 

needs of women 

recently 

diagnosed with 

breast cancer: a 

qualitative study 

of patient nurse 

and volunteer 

perspectives. 

Författare: 

Beatty, L., 

Oxlad, M., 

Koczwara, B. & 

Wade, D. T. 

Kvinnors 

perspektiv 

& 

sjuksköter-

skors 

perspektiv  

Syftet var att 

undersöka kvinnors 

behov relaterat till 

bröstcancer 

Kvalitativ 

innehålls-

analys 

Fem specifika 

problemområde

n trädde fram: 

förmågan att 

hantera 

biverkningar, 

kroppsliga 

förändringar, 

stress, samt 

ohälsa 

Kvinnor 

upplevde att de 

behövde stöd 

från kvinnor som 

varit i liknande 

situation. För att 

främja kvinnors 

hälsa krävs 

samtal med 

sjuksköterskor   

Årtal: 2009 

Författare: 

Elmir, R., 

Jackson, D., 

Beale, B. & 

Schmied, V.  

Titel: Against 

all odds: 

Australian 

women’s 

experiences of 

recovery from 

breast cancer. 

 

Kvinnors 

perspektiv 

syftet var att få en 

inblick I kvinnors 

upplevelser av att 

återhämta sig från 

kirurgi relaterat till 

bröstcancer  

Kvalitativ 

innehålls-

analys med 

semistrukturer

ade intervjuer 

 

Fyra teman 

framkom i 

studien; 

omringas av 

sjukdomen, att 

bli 

överväldigad, 

leva med rädsla 

om framtiden 

och inre styrka.    

 

Kvinnorna var 

oroliga över 

ovissheten om 

framtiden samt 

över risken om 

återvänd 

bröstcancer. 

Kvinnorna 

upplevde stort 

stöd från familj, 

vänner och 

sjuksköterskor. 

Det var därifrån 

de fick sin 

styrka.  



 

 

 

Perspektiv  Syfte Metod  Resultat Diskussion 

Årtal: 2009 

Titel: Coping 

with breast 

cancer: between 

diagnosis and 

surgery. 

Författare: 
Drageset, S., 

Lindström, T. C. 

& Underlid, K.  

 

 

Kvinnors 

perspektiv 

Syftet var att 

beskriva hanterings 

strategier som 

används för 

kvinnor mellan 

diagnos av 

bröstcancer och 

operation 

Kvalitativ 

innehålls-

analys. 

Individuella 

intervjuer 

genomfördes 

med 21 

kvinnor som 

nyligen 

diagnostiserat

s med 

bröstcancer 

och väntar på 

operation 

Kvinnorna var 

medvetna att 

sjukdomen var 

dödlig. 

Samtidigt var de 

hoppfulla och 

optimistiska. 

Kvinnorna ville 

de bli 

behandlade som 

vanligt. Att ses 

som en sjuk 

människa kunde 

leda till rädsla 

och oro 

Att undvika att 

dras ner av 

negativa känslor 

var ett mål för 

kvinnorna. 

Generellt sätt 

ville kvinnorna 

hantera 

situationen 

självständigt. 

Genom att 

identifiera 

kvinnors 

individuella 

behov kan 

sjuksköterskor 

förbättra stödet 

Årtal: 2010 

Titel: 

Transitional 

experiences of 

women with 

breast cancer 

within the first 

year following 

diagnosis. 

Författare: 

McCann L., 

Llingwortn, N., 

Wengström, Y., 

Hubbard G. & 

Kearney N. 

Kvinnors 

perspektiv 

Syftet var att 

utforska 

upplevelserna från 

12 kvinnor med 

bröstcancer 

Kvalitativ 

innehålls-

analys. 

Intervjuer 

som 

genomfördes 

vid tre olika 

tidpunkter 

tillsammans 

med 12 

kvinnor 

Två 

nyckelbegrepp 

framkom, 

övergång från 

hälsa till 

sjukdom samt 

Identitetsövergå

ngen som 

uppstod i följd 

av de 

förändringar 

och 

anpassningar 

som kvinnorna 

var skyldiga att 

göra till följd av 

deras sjukdom 

Denna studie 

som belyser 

upplevelser inom 

det första året 

efter diagnosen 

ger förståelse för 

hur en 

cancerdiagnos 

kan påverka 

kvinnors 

identitet 

Årtal: 2013 

Titel: Managing 

the illness 

experience of 

women with 

advanced breast 

cancer: hopes 

and fears of 

cancer related 

insecurity.  

Författare: 

Banning, M., & 

Tanzeem, T. 

Kvinnors 

perspektiv 

Syftet var att 

undersöka kvinnors 

upplevelser av 

bröstcancer och den 

psykologiska 

förändringen som 

uppstår i samband 

med sjukdomen  

Kvalitativ 

innehålls- 

analys med 

halvstrukturer

ade intervjuer  

Kvinnor belyser 

att osäkerheten 

som uppstår är 

relaterat till 

deras 

upplevelser av 

sjukdomen. Det 

påverkar 

kvinnorna 

fysiskt och 

psykiskt 

Kvinnor med 

bröstcancer 

upplever en 

negativ psykisk 

inverkan. 

Sjukdomsupplev

elsen hos 

kvinnor kan vara 

förödande 

speciellt om de 

påverkas 

negativt från 

deras närstående 

 



 

 

 

Perspektiv Syfte Metod Resultat Diskussion 

Årtal: 2014 

Titel: 
Understanding 

the experiences 

and quality of 

life issues of 

Bahraini women 

with breast 

cancer 

Författare: 
Jassim, G.A. & 

Whitford, D.L 

Kvinnors 

perspektiv 

Syftet var att 

undersöka kvinnors 

erfarenheter av att 

överleva 

bröstcancer och 

deras uppfattning 

om livskvalitén 

Kvalitativ 

innehålls-

analys med 

semistrukturer

ade intervjuer.  

De teman som 

framkom var; 

betydelsen av 

att leva med 

bröstcancer, 

livskvalitén, 

påverkan av 

sjukdom samt 

förändringar 

som uppstod i 

relationerna  

Att leva ett 

normalt liv med 

allt vad det 

innebär var 

betydelsefullt för 

kvinnor som 

överlevt 

bröstcancer. Att 

kunna ta hand 

om sin familj 

och bibehålla 

vardagliga 

rutiner var 

viktigt  

Årtal: 2016 

Titel: Lived 

experiences of 

breast cancer 

survivors after 

diagnosis, 

treatment and 

beyond: 

qualitative study 

Författare: 

Williams, F. & 

Jeanette S.C  

Kvinnors 

perspektiv 

Syftet var att 

undersöka kvinnors 

erfarenheter av att 

överleva 

bröstcancer 

Kvalitativ 

innehålls- 

analys 

Kvinnorna 

belyser att 

hanteringen av 

bröstcancer och 

behandlingen 

upplevdes som 

stressigt och 

krävde mycket 

anpassning och 

förändringar. 

Stöd från 

närstående var 

betydelsefullt 

och gav dem 

styrka och mod 

under 

behandling  

Kvinnor 

upplevde 

frustration 

angående deras 

sjukdom och 

kroppsändringar. 

Stöd från 

närstående 

motivera dem till 

att klara av 

behandling. De 

kände sig 

övergivna när 

behandlingsfasen 

var över och 

upplevde 

osäkerhet kring 

vad överlevnad 

egentligen 

innebär 

Årtal: 2017 

Titel: Feelings 

of woman with 

breast cancer 

after 

mastectomy. 

Författare: 
Batista, K., 

Merces, M., 

Santana, A., 

Pinheiro, S., 

Lua, I. & 

Olivera, D. 

 

Kvinnors 

perspektiv 

Syftet var att belysa 

kvinnors känslor 

efter mastektomi 

Kvalitativ 

innehållsanaly

s. Uppgifterna 

samlades in 

genom 

halvstrukturer

ade intervjuer  

Två kategorier 

trädde fram: 

upplevelsen av 

bröstcancer 

samt hur 

sjukdomen 

påverkar 

kvinnan. Andra 

kategorin som 

trädde fram 

belyste kvinnors 

upplevelser av 

att genomgå en 

mastektomi  

Kvinnorna 

upplevde 

blandade 

känslor. De 

vanligaste 

känslorna som 

upplevdes var 

rädsla, 

förnekelse och 

sorg. Hos en del 

kvinnor kunde 

känslorna leda 

till ångest och 

depression 

 



 

 

 

 

 

 


