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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Bröstcancer är en folksjukdom som med hjälp av högteknologi går att upptäcka 

i tidigt skede. Avancerad bröstcancer är det sista stadiet (IV) i sjukdomsutvecklingen, vilket 

innebär att cancern har spridit sig i andra delar av kroppen. Kvinnor med avancerad 

bröstcancer behandlas palliativt. Sjuksköterskan har en viktig roll för att lindra lidandet och 

erbjuda en lindrande vård men det behövs kunskapsökning för att erbjuda vård som utgår 

utifrån kvinnors behov. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser 

av att leva med avancerad bröstcancer. Metod: En litteraturöversikt av åtta kvalitativa 

artiklar samt en artikel med en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats. Resultat: 

Två huvudkategorier identifierades; förändrad livssituation och utlämnad åt sig själv med 

sex underkategorier. Konklusion: Resultatet visar att kvinnor med avancerad bröstcancer är 

i behov av att få lämplig och stödjande information från sjukvårdspersonalen för att kunna 

hantera sjukdomen. De önskar gruppstöd från kvinnor som har diagnosen avancerad 

bröstcancer.  
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___________________________________________________________________________ 

Background: Breast cancer is a global disease that with technology can be discovered at an 

early stage. Advanced breast cancer is the last stage (IV) of breast cancer, which means the 

cancer has been spread in to other parts of the body. The registered nurse has an important 

role in alleviating the suffering women with breast cancer undergo. Therefor it is important 

to have knowledge in order to provide the necessary care that is based on each women’s 

needs. Aim: To describe womens’ experience of living with advanced breast cancer. 

Method: A literature review of eight qualitative articles and one article that had combined 

both qualitative and quantitative approach. Result: Two main categories identified; changed 

life situation and left by themselves with six subcategories. Conclusion: There is a need to 

get an appropriate information and an increased support from healthcare, in managing the 

disease. The women wish for establishment of group supports that has its focus on advanced 

breast cancer. 
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INLEDNING 

Var nionde kvinna under 75 år drabbas av bröstcancer och åtta av tio av de drabbade överlever 

(Cancerfonden, 2018b). Det finns olika stadier av bröstcancer och det sista stadiet (IV) kallas 

för avancerad bröstcancer (Cancerfonden, 2018a). Vid detta stadium är det bara 20 % 

överlevnad (Cancercentrum, 2018). År 2016 drabbades drygt 8900 kvinnor av bröstcancer och 

det förväntas en kraftig ökning med tiden (Cancerfonden, 2018b). Bröstcancer är en allvarlig 

sjukdom som ofta kräver påfrestande behandlingar. Dessa påverkar kvinnornas livssituation 

under många år, inte minst de med avancerad bröstcancer som tvingas leva under ständigt 

dödshot (Cancercentrum, 2018). Sjuksköterskan ska kunna erbjuda vård för patienter utifrån 

deras behov och vägleda dem så att de kan behålla hälsa trots sjukdomen. Sjuksköterskors 

arbete ska vara evidensbaserat och utgå från patientens berättelse samt upplevelse av sjukdomen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är därmed av betydelse att sjuksköterskan får ökad 

förståelse och kunskap kring kvinnors upplevelse av avancerad bröstcancer för att tillgodose 

kvinnornas sociala, andliga och existentiella behov. 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är en malign tumör som kan växa igenom andra vävnader och komma i kontakt 

med små blod- och lymfkärl (Cancerfonden, 2016). Bröstcancer kan starta från bröstkörtlarnas 

körtelrör (duktal typ) som är mjölkgångarnas celler eller från mjölkkörtlarna (lobulär typ), den 

duktala är dock den vanligaste formen (Ericson & Ericson, 2012). Risk för bröstcancer börjar 

redan i 30-årsåldern och den blir vanligare efter att kvinnan har fyllt 40 år, risken ökar därefter 

med stigande ålder.  En av de förekommande riskfaktorerna för att utveckla denna typ av tumör 

är ärftlighet. Om en mor eller syster har haft bröstcancer i familjen ökar risken dubbelt. Ärftlig 

bröstcancer kommer vanligtvis vid mutation i BRCA 1 och BRCA 2 gener som ökar risken till 

50–80% att utveckla sjukdomen (Cancerfonden, 2017). Andra riskfaktorer kan vara; 

användning av p-piller under längre tid, graviditet, tidig mens, sen menopaus, övervikt och 

rökning samt ett stort alkoholintag (Ericson & Ericson, 2012). Bröstcancer är en folksjukdom 

och är den mest frekventa cancersjukdomen hos kvinnor över hela världen (Ng, Ong, 

Jegadeesan, Deng & Yap, 2017). Insjuknande i bröstcancer hos kvinnor har en progressiv 

utveckling och inkomma nya fall har ökat från 1,4 miljoner år 2008 till 1,7 miljoner år 2012 

och detta representerar en ökning på 21,4 % under denna period. Bröstcancer förekommer 

framför allt i industriländer och är inte lika vanligt i utvecklingsländer. Bröstcancer är en 

ledande dödsorsak hos kvinnor som diagnostiseras med cancer och dödligheten ökar med tiden 

(Ng, Ong, Jegadeesan, Deng & Yap, 2017). 

Olika stadier av bröstcancer 

Det finns fyra olika stadier av bröstcancer, enligt Cancerfonden (2018a). Stadium noll/ cancer 

in situ är en tidig cancerform, och denna cancer växer enbart där den börjar uppstå. Stadium ett, 
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cancern är mindre än två centimeter och frånvarande i lymfkörtlarna i armhålan. Stadium två, 

cancern har vuxit mellan två till fem centimeter och kan vara närvarande i lymfkörtlar. Stadium 

tre, cancern har vuxit mer än fem centimeter och har spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan. I 

det sista stadiet, stadium fyra, har cancern spridit sig och bildat metastaser som är dottertumörer 

i andra delar av kroppen. En vanlig beteckning för stadium fyra är Avancerad BröstCancer 

(Hädanefter i denna studie kallad ABC).  Det förekommer också återfall av sjukdomen i form 

av fjärrmetastaser som vanligtvis sitter i lunga, lever, hjärna eller skelett, då blir cancern en 

livshotande kronisk sjukdom (Cancerfonden, 2018a). Skelettmetastaser är i regel inte så 

allvarliga men innebär en kronisk sjukdom utan alltför stor risk för förtidig död, det kan dock 

försämra eller förkorta livslängden (Cancer, 2018). 

 

Det sista stadiet av bröstcancer kräver palliativ vård. När cancersjukdomen blir obotlig 

förändrar vården sin målsättning vilket kallas palliativ vård. Detta innebär lindrande vård. 

Sjukvårdspersonalen strävar efter att den drabbade och dennes närstående får en värdig 

livskvalitet (Cancerfonden, 2014). Den palliativa vården grundar sig på principer som 

möjliggör största möjliga livskvalitet fram till döden. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till att den 

döende människan är levande och älskad ända till det absoluta slutet. Patienten har rätt till en 

individanpassad vård för alla sina behov. Målet med palliativa vård är att befria patienten från 

alla plågsamma symtom; fysiska, känslomässiga, andliga eller sociala (Haranthy & Higginson, 

1997). Haranthy och Higginson, (1997) betonar att i den terminala sjukdomstillstånd är tanken 

på döden oundviklig och den fyller människan med fruktan och oro. De framsteg som har gjorts 

inom medicin i västvärlden har lett till att dödligheten dramatisk minskat och döden blev 

numera något som drabbar äldre människor. Detta fenomen har resulterat i dödsförnekande i 

hela befolkningen och att inte alla patienter som lever med obotliga sjukdomar vill tala om 

döden (Haranthy & Higginson, 1997). 

Symtom och diagnos  

Symtomen kan manifestera sig som en knuta i bröstet. Kvinnan upptäcker ofta knutan vid 

palpation som ibland, men inte alltid, kan medföra smärta. Bröstförstoring kan också 

förekomma (Ericson & Ericson, 2012). Enligt Cancerfonden (2018a) kan andra symtom vara 

hudrodnad eller hudhårdhet, hudindragningar kring bröstet och vätskande bröstvårta. 

Diagnosen fastställs genom att kombinera tre olika undersökningar, vilka är finnålspunktion, 

mammografi eller ultraljud och klinisk undersökning. Vid klinisk undersökning görs en 

noggrann inspektion kring brösten, lymfkörtlarna i armhålan och halsen. Vid 

mammografiundersökning görs en röntgen eller ultraljud av brösten, för att kontrollera 

tumör/cancertumör. Finnålspunktion görs för att undersöka tumörceller. Vid den typ av 

undersökningen tas en särskild spruta som suger celler från tumören som sedan undersöks under 

mikroskop för att fastställa om den är en cancertumör. Ibland kan en liten del av bröstet tas 

genom operation för att analysera och säkerställa diagnosen. Denna typ av undersökning kallas 

för mellan- eller grovnålsbiopsi (Cancerfonden, 2018a). Om det misstänks spridning av cancern 

undersöks leverprover, lungröntgen och skelettundersökning genom att göra röntgen och/eller 

scintigrafi (Ericson & Ericson, 2012).  
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Behandling  

Kirurgi är den främsta åtgärden av bröstcancer och vid operationen tas en del eller delar av 

bröstet bort som innehåller malign tumören samt vävnader kring den.  Hela bröstet kan dock 

avlägsnas vid större tumörer. Cytostatikabehandling ges antingen i förebyggande syfte för att 

minimera risken för återfall eller minska spridningen av tumören och ge symtomlindring och 

ett längre liv. Andra behandlingar är hormonell behandling då cirka 70 till 80 procent av alla 

tumörer i bröstet är känsliga för hormoner, strålbehandling samt antikroppsbehandling 

(Cancerfonden, 2018a). De olika behandlingarna kan resultera i att kvinnor upplever olika 

biverkningar exempelvis kan operation ge känselbortfall och svullen arm så kallat lymfödem. 

Cytostatikan påverkar fertiliteten, ger trötthet, slemhinnebiverkningar och håravfall. 

Hormonbehandlingen ger ofta lindrigare besvär men viktuppgång, ledbesvär, trötthet och sköra 

slemhinnor under längre tid är inte ovanligt (Cancerfonden, 2018a). En studie visar att kvinnor 

som får diagnos och behandling för bröstcancer upplever ångest och depression. Patienter som 

bara får kirurgisk behandling upplever en kortare period av ångest och depression jämfört med 

patienter som måste genomgå cytostatikabehandling (Schwarz, Krauss, Höckel, Meyer, Zenger 

& Hinz, 2008). 

Krisreaktioner  

Cancerbeskedet innebär kris för många eftersom den hotar personens existens och trygghet 

(Cancercentrum, 2014). Enligt kristeorier finns det fyra faser: chock, reaktion, nyorientering 

och bearbetningsfas. I chockfasen kan patienten känna att livet blivit kaotisk och patienter kan 

agera på olika sätt. Chock är en vanlig reaktion vid cancerbesked och att få beskedet minskar 

förmågan att uppfatta och tolka information därför är det viktigt att sjukvårdspersonalen 

upprepar sin information. I reaktionsfasen uppkommer försvarsmekanismer hos patienten vilket 

vanligtvis är genom isolering av känslorna som sjukdomen medför för att skydda sig själv och 

sin omgivning. Vid bearbetningsfasen börjar patienten hitta förhållningssätt att leva med 

sjukdomen och börjar reflektera om sin familj och livet för att förbereda sig för sin bortgång. 

Denna period kan vara svår för patienten på grund av förändringar och biverkningar som hon 

genomgår och stöd behövs (Cancercentrum, 2014). Behovet kan vara information, 

känslomässigt eller existentiellt stöd då patienter kan behöva hjälp att hantera frågeställningar 

kring livets mening och döden samt förändringar i kroppen.  Den sista fasen är 

nyorienteringsfasen, sjukdomens betydelse minskar och patienten prioriterar det som anses vara 

viktigt och stressar mindre. Vid livshotande situationer är det vanligt att existentiella frågor 

förekommer hos patienter. Det kan vara svårt för sjukvårdspersonalen att se olika symtom som 

kopplas till existentiella behov. Det går att använda bedömningsinstrument som kallas HOPE 

(se bilaga 3), för att kartlägga patientens behov av existentiella frågor. Existentiella behov kan 

vara bland annat att kunna känna hopp och att kunna balansera rädsla och tillit (Cancercentrum, 

2014). Anandarajah och Hight (2001) beskriver att genom användning av instrumenten HOPE 

kan sjukvårdspersonalen koppla den andliga aspekten i livet som spelar roll i upplevelsen av 

välmående med den medicinska aspekten.  
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Lidande 

Lidande definieras som en känsla av obehag som kan upplevas från enkla till extrema 

ångestkänslor till andra faser utöver ångest såsom förtvivlan samt apatisk avvikelse (Travelbee, 

1971). Upplevelsen varierar beroende på intensitet, tidslängd samt djuphet av lidandet. Lidande 

är en mänsklig faktor som kan manifestera sig genom den fysiska, psykiska och andliga nivån 

och det är oundvikligt samt oförutsägbart. Orsaker till lidandet kan vara bland annat sjukdomar 

och smärta (Travelbee, 1971). Lidandet betraktas som en kamp mot döden och sorgen av det 

som är förlorat eller håller på att förlora. Lidande omvandlar, bildar eller upplöser en människa. 

Det finns tre olika lidande: livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande (Eriksson, 2015). 

Livslidande är en form av lidande då människan befinner sig i ett lidande som berör hela 

livssituationen i vilken uppstår ett hot mot människans totala existens och möjlighet att leva 

upp till sina sociala uppdrag, vilket påverkas negativt. Vårdlidande förekommer då människan 

utsätts för något slags lidande orsakat av felaktig eller utebliven behandling som förekommer i 

olika former såsom kränkning av patientens värdighet. Utebliven vård eller icke vård kan 

förekomma på grund av bristande förmåga att analysera patientens vårdbehov (Eriksson, 2015). 

Sjukdomslidande är lidande som förknippas med smärta, obehag och svåra biverkningar som 

behandling medför. Smärta är en vanlig orsak till sjukdomslidande till följd av en sjukdom och 

relationen mellan smärta och sjukdomslidande är centralt eftersom ett lidande kan mildras 

genom att lindra smärta i vilken den sjuke koncentrerar hela dennes uppmärksamhet på den. 

Sjukdomen kan åstadkomma både själsligt och andligt lidande vilka förorsakas av 

uppfattningen av förnedring, skam eller skuld som erfars till följd av sjukdomen (Eriksson, 

2015). I en studie av Pinatado (2018) framhålls att kvinnor med bröstcancer upplever försämrat 

hälsotillstånd av att finna mening hjälper dem dock till att lindra lidandet. Positivt tänkande och 

attityd gentemot kriser har en positiv effekt på den lidandes anpassningsförmåga (Pinatado, 

2018). Travelbee (1971) menar att finna mening under sjukdomsförloppet underlättar 

upplevelsen av lidandet. Mening definieras som individuella anledningar till en viss 

livserfarenhet som människor genomgår. Ett sätt för att lindra lidandet är att hjälpa individer 

finna mening, det kan sjuksköterskan göra genom att bygga en relation med patienten. På så 

sätt kan hen identifiera patientens behov och ge den vård som krävs, vilket i sin tur lindrar 

lidandet. Ett annat sätt att lindra lidandet är genom att öka hopp hos patienter. Hopp är det 

mentala tillståndet som kännetecknas av viljan att uppnå ett mål kombinerat med viss grad av 

förväntan att det som är önskat är uppnåeligt. Genom hopp kan människor hantera lidandet, 

dock vid extrema svårigheter kan de uppleva hopplöshet (Travelbee, 1971).  

Kommunikation 

Kommunikation är det främsta redskapet som en sjuksköterska kan använda för att bygga en 

relation med patienten och undersöka dennes behov (Travelbee, 1971). Begreppet 

kommunikation syftar till utbyte av meningsfulla tecken mellan människor som vill göra sig 

själva eller någon annan delaktig i förbindelsen (Eide & Eide, 2007). Effektiv kommunikation 

tillgodoser de grundläggande behoven av att bli sedd och känna sig involverad (King, 1981). 

Fredriksson (2017) beskriver att kommunikation kan skapa möjlighet för en ömsesidig 

förståelse och en vårdande vård. Vårdande kommunikation handlar inte bara om hur budskapet 

förmedlas mellan en sändare och mottagare utan ett redskap för att lindra lidandet genom att 
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göra något gemensamt, vilket är kommunikationens ursprungliga betydelse. Vårdande 

kommunikation blir synlig då den blir relationell som innebär att gemenskap skapas i 

förbindelsen mellan parterna samt när samtalet sker med respekt från båda håll. Helft, 

Chamness, Terry och Uhrich (2011) beskriver att kommunikation mellan en sjuksköterska och 

en patient grundas på graden av allvarlighet vad gäller diagnos och prognos. Att ge negativa 

besked är något som sjuksköterskor kan uppleva som en svårighet och därmed kan 

kommunikation om aktuella tillståndet utebli (Helft et al., 2011). Fungerande kommunikation 

och information från sjuksköterskor underlättar patienters svåra upplevelser som kan 

förekomma i samband med diagnosen, vilket ökar hoppet hos patienter. Däremot kan en 

bristande kommunikation och information öka ångest samt rädsla kring diagnosen (Athlin et 

al., 2017). En annan studie visar att vårdpersonalen upplever att genom att vara närvarande när 

patienter mår dåligt, finns det fler möjligheter att ta vara på tiden och utbyta information. Detta 

kan minska upplevelsen av ångest hos patienter (King, Hinds, Dow, Schum & Lee, 2002). 

 

Interaktion mellan sjuksköterska och patient  

Travelbee (1971) beskriver interaktion som en form av kontakt med vilken människor kan ha 

en ömsesidig påverkan till varandra och kommunicera verbalt och eller icke verbalt. King 

(1981) skriver att interaktion kan avslöja hur en människa tänker, känner samt vilka 

förväntningar och reaktioner som finns från den andre. Interaktion mellan sjuksköterska och 

patient karakteriseras som en kontakt mellan en människa som vårdar och en person som lider. 

Båda parter har en tendens att se varandra på ett stereotypiskt sätt. Det kan innebära att 

sjuksköterskan inte ser en unik människa utan en patient framför sig. Patienten ser en 

sjuksköterska enligt en egen bild skapad av tidigare erfarenheter. Det kan vara värdefullt för 

båda parter att se varandra som människor vilket minskar risken för att stereotyper ska påverka 

interaktionen. (Travelbee, 1971). 

Det finns många olika sätt som en sjuksköterska och en patient kan se på varandra (Travelbee, 

1971). En interaktion mellan sjuksköterska och patient kan både vara berikande och icke 

berikande. En interaktion mellan sjuksköterska och patient inleds genom att sjuksköterskan 

utför handlingar såsom hälsoundervisning och medicinutdelning. Det finns olika typer av 

interaktioner mellan sjuksköterska och patient, vissa interaktioner kan vara ytliga och kan få till 

följd att patientens behov inte blir bemötta. Vissa interaktioner kan anses vara hjälpsamma trots 

att de inte byggs på en relation, exempelvis då sjuksköterska ger en god vård inte på grund av 

intresse för patienten utan av vilja att imponera på kollegor eller att leva upp till egna 

förväntningar på sig själv. Sjuksköterskans interaktion med patienten kan skapas av ett intresse 

som är villkorat. Detta innebär att intresset att interagera är högt så länge patientens tillstånd är 

allvarligt, men när dennes tillstånd förbättras uteblir intresset. Den här typen av interaktion kan 

dock trots allt anses som värdefull för patienten.  

Travelbee (1971) beskriver att när sjuksköterskan bygger meningsfulla relationer med patienter 

kan de börja relatera till varandra vilket i sin tur skapar empati och sympati mellan parterna. 

Sympati är vänlighet, en övergående typ av medkänsla, den upplevs på en känslighetsnivå som 

uttrycks i interaktionen. Empati är en process med vilken en individ kan förstå den andras 

psykologiska tillstånd och kan förutsäga vissa beteende från den andra. Både empati och 

sympati kräver öppenhet annars kan det vara ett hinder för interaktionen (Travelbee, 1971). 
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Genom att skapa ett positivt och förtroendefull relation med patienter kan vårdpersonalen skapa 

möjlighet för att få insikt om patienters olika situationer. Där av anpassas deras förhållningssätt 

och information på ett lämpligt sätt (King, Hinds, Dow, Schum & Lee, 2002). När 

sjuksköterskan uppfattas som vänlig, nådig, respektfull och med ett professionellt 

förhållningssätt har patienter tillit till sjuksköterskan. Brister i kommunikation, inkompetens 

och dålig attityd leder till misstro gentemot sjuksköterskan (Ozaras & Abaan, 2018). 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 

Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) ska patienten uppmuntras till delaktighet och 

självbestämmande i sin egen vård.   I Hälso- och sjukvårdslagen anges att patientens behov av 

trygghet ska tillgodoses samt att vården ska bygga på respekt för dennes självbestämmande. 

Det anges även att patienter ska erbjudas en god vård på lika villkor (SFS, 2017:30). Enligt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har en sjuksköterska ansvar för att säkerställa att patienter 

får tillräcklig och lämplig information. Sjuksköterskan ska kunna främja ett etiskt 

förhållningssätt, en öppen dialog i mötet med patienter samt vidta lämpliga åtgärder (ICN, 

2017). För att identifiera patientens behov samt att kunna samverka med patienter är det viktigt 

att sjuksköterskan kan prioritera och planera vården effektivt (Irani, Hirschman, Cacchione & 

Bowles, 2018). Det framkommer även i Hälso- och sjukvårdslagen att vårdpersonalen har 

ansvar att planera vården tillsammans med patienten och tillgodose dennes behov av vård (SFS, 

2017:30). King (1981) framhåller att sjuksköterskans funktion innefattar att vårda människor 

som lider av sjukdomar och skador, främja hälsan och behålla samt återställa hälsan. 

Sjuksköterskan ska enligt lagen (SFS, 2010:659) arbeta patientsäker och undvika vårdskador 

hos patienter. Detta innebär att kvinnor med avancerad bröstcancer inte får bli exponerad till 

onödigt lidande under sjukdomens behandling. Eide och Eide (2007) menar att det är viktigt att 

sjuksköterska lyssnar aktiv, är närvarande och stödjer patienten när hen öppnar upp sig. Detta 

innebär att det är viktigt för vårdprocessen hur sjuksköterska kommunicerar och interagerar 

med patienter. Det är också viktigt enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2009:400) att 

inte överlämna information om patienten till andra personer som inte deltar i vårdandet av 

patienten.  

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är en växande folksjukdom som vanligtvis förekommer hos kvinnor. Avancerad 

bröstcancer innebär att sjukdomen inte längre går att bota och kvinnorna lever med en osäker 

framtidsprognos, detta väcker existentiella tankar och sjukdomen kan också ge fysiskt och 

psykiskt lidande. Kvinnor med avancerad bröstcancer riskerar att uppleva högre nivåer av 

hopplöshet jämfört med kvinnor med bröstcancer i tidiga stadier. De är sårbara och därför 

riskerar att utsättas för lidande, det är sjuksköterskans uppgift att lindra lidandet och stödja 

dessa kvinnor utifrån deras behov. Sjuksköterskor behöver ökad kunskap om hur en avancerad 

bröstcancer kan påverka patienter och möta deras existentiella och sociala behov utöver den 

medicinska. Sjuksköterskor behöver kunskaper om kvinnornas upplevelse av sin sjukdom för 
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att kunna ge god och individuellt anpassad omvård till kvinnor som har fått diagnosen 

avancerad bröstcancer.  

SYFTE 

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

I denna studie valdes en litteraturöversikt med grund i analys av kvalitativ och kvantitativ 

forskning som enligt Friberg (2017b) innebär att skapa en överblick över den insamlade 

kunskapen som finns inom omvårdnadsområde. En litteraturöversikt innebär att ta reda på 

befintlig forskning för att bilda en uppfattning kring fenomenet som studerats där såväl 

kvalitativa som kvantitativa artiklar ingår (Friberg, 2017b). Studien sammanställde kvalitativ 

och kvantitativ forskning kring fenomenet bröstcancer. Insamlade data analyserades enligt 

Friberg (2017a) strukturerade modell där data analyseras och sammanställs till en ny helhet. 

Avsikten är att uppnå större kunskap genom att sammanställa ny helhet som kan påverka den 

kliniska verksamheten (Friberg, 2017a). 

Urval 

Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Inklusionskriterier var artiklar som var vetenskapligt granskade det vill säga Peer-reviewed och 

utan åldersbegränsning. Artiklarna var publicerade mellan år 2000–2018, var skrivna på 

engelska och utgick från kvinnliga patienters perspektiv. Exklusionskriterier var artiklar som 

beskrev anhörigas eller och vårdpersonals perspektiv och artiklar som var publicerade tidigare 

än året 2000. 

Datainsamling 

För att finna artiklar gjordes sökning i databaserna CINHAL och MEDLINE via EBSCO. Dessa 

valdes för sin inriktning mot hälso- och vårdvetenskap. Databasen Mesh användes som 

översättningsverktyg för sökord från svenska till engelska. Sökord som användes var 

breastcancer, nurse, experience, oncology, cancer och patient. Boolesk algebra såsom ord AND 

och OR användes för att binda ihop de olika sökord. AND används i sökning för att koppla ord 

som är samma, OR används för att koppla ord som har liknande mening (Östlund, 2017). 

Exempelvis sökning på oncology or neoplasm or cancer. Bakom några sökord användes en 

asterisktrunkering (*), detta gjordes för att utvidga sökordens böjningsformer (Östlundh, 2017). 

Sökning på Nurs* kunde ge nurse eller nursing. Av de 81 artiklars abstrakter som lästes valdes 

16 artiklar som lästes i sin helhet. Därefter valdes 11 artiklar ut till resultat som 

kvalitativgranskades. En kvalitetsgranskning gjordes utifrån Fribergs (2017c) granskningsmall, 

författarna kunde finna svar i artiklarna för de frågorna som togs upp i mallen och uppfyllde 

kraven för god kvalitet. Efter granskningen valdes nio artiklar till resultatet, av de valda 

artiklarna var åtta kvalitativa och en med kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats.  
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Tabell 1. Sökordhistorik 

Datum 

Databas 

Sökord  Träff Lästa 

titlar   
Lästa 

abstrakt 
Valda 

2019-01-24 

CINAHL 

(interview) AND "advanced 

breast cancer" AND (patients 

experience or perceptions or 

attitudes) 

14 14 9 2 

2019-01-25 

MEDLINE 

"advanced breast cancer" AND 

(Patient* experience) AND 

interview 

5 5 4 1 

2019-01-25 

CINAHL 

("advanced breast cancer" or 

"advanced breast neoplasm") 

AND interview AND women  

36 36 22 3 

2019-01-28 

PubMed 

“Advanced breast cancer” AND 

experiences AND patient 

20 20 9 1 

2019-01-28 

MEDLINE 

Women AND experience AND 

healthcare AND support AND 

breast neoplamas  

37 37 20 1 

2019-01-28 

MEDLINE  

 

Patient AND “metastatic 

advanced breast cancer” OR 

“metastatic breast neoplasm” 

AND life quality OR quality of 

life 

63 63 17 1 

Analys 

Datamaterial analyserades utifrån en modell beskriven av Friberg (2017a). Detta innebär att gå 

från helhet till delar och till en ny helhet. De valda artiklarna lästes noggrant flera gånger enskilt 

och sedan tillsammans, för att få en förståelse för helheten. Därefter lästes datamaterialet 
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gemensamt och diskussion och reflektion fördes. En schematisk översikt gjordes över varje 

artikels resultat. Därefter identifierades likheter och skillnader. Genom att pendla mellan 

studiernas texter och abstraktioner växte ett kategorisystem fram. Gemensamma områden 

markerades med samma färger och nyckelfynd identifierades som svarade på studiens syfte. 

Övergripande kategorier och underkategorier urskildes. Därefter presenterades en ny helhet 

som två kategorier med underkategorier. 

Etiska överväganden 

I denna studie följdes forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). De artiklar som 

användes till denna studie kontrollerades utifrån de etiska krav som vetenskapsrådet (2017) 

rekommenderar. Det innebär att deltagarna i studierna var informerade muntligt eller skriftligt, 

gav samtycke vid forskning och att forskaren skulle ha uppfyllt konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav. Vid konfidentialitet och nyttjandekrav menas att forskaren har allmän 

förpliktelse att skydda deltagarnas uppgifter från att nå obehöriga personer samt använda 

information till det avsedda syftet (Vetenskapsrådet, 2017). Samtliga artiklar som valdes ut för 

resultatet var etiskt godkända. För att inte förvanska deras resultat hade denna studie enbart 

hämtat informationer som fanns på de valda artiklarna, stor vikt lades på genomföring av 

korrekt referenshanteringar enligt American Psychological Association (APA).  
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RESULTAT 

Ur analysen framträdde två kategorier och åtta underkategorier, se tabell 1, nedan. 

 

 Tabell 2. Presentation av kategorier och subkategorier 

Kategorier   Underkategorier  

 

 

 

Förändrad livssituation 

Förlorar kontrollen över situationen 

 

Tappar sin identitet 

 

Förändrat familjeliv 

 

Oro inför döden  

 

 

Utlämnad åt sig själv  

  

Besvikelse på otillräckligt anpassad information 

 

Känner sig utanför och annorlunda  

 

Söker strategier för att få kontroll över vardagen 

  

Förändrad livssituation 

Denna kategori handlar om en tillvaro som upplevs rasa samman. Detta innefattar att förlora 

kontrollen över situationen, tappar sin identitet, ett förändrat familjeliv och oro inför döden.  

Förlorar kontrollen över situationen 

Att bli diagnostiserad med avancerad bröstcancer kan medföra känslor såsom ångest och 

koncentrationssvårigheter (Louma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Chock och isolering, kan 

vara de första emotionella reaktionerna eftersom situationen upplevs som en mardröm vilket 

resulterar i att de drabbade blir förvirrade och frustrerade och upplever minnesförlust (Mosher, 

Johnson, Dickler, Norton, Massie, & DuHamel, 2013). Nydiagnostiserade kvinnor med 

avancerad bröstcancer känner även ledsenhet, irritation, nervositet, energibrist och 

sömnsvårigheter. Att drabbas av ABC kan innebära förlust av kontroll på grund av osäkerhet 

kring sjukdomen som gör upplevelsen svårare (Turner, Swanson, Allison & Wetzig, 2005). Att 

förlora kontrollen över sitt liv kan leda till att kvinnor förlorar meningen med livet (Mosher et 

al., 2013). Många kvinnor med ABC upplever smärta och fatigue, smärtan leder till andra 

känslor såsom oro, stress (Mosher et al., 2013). Fatigue leder till att kvinnors lust för att 

engagera sig i olika dagliga aktiviteter och delta i ett socialt sammanhang minskar (Turner, 

Swanson, Allison & Wetzig, 2005; Chen, Parmar & Gartshore, 2014). Biverkningar av 

cancerbehandlingen såsom smärta och kräkningar bidrar också till att de blir trötta och svaga 

(Louma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Lund-Nielsen, Midtgaard, Rørth, Gottrup & Adamsen, 
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2011). På grund av den bristande fysiska och psykiska energin kan vissa kvinnor välja att 

fokusera på andra saker än på att finna information om olika behandlingar (Schulman-Green et 

al., 2011).   

Tappar sin identitet 

Förändringen som sjukdomen medför innebär att kvinnorna får nya mål och förväntningar i 

livet och deras roll omdefinieras (Chen, Parmar & Gartshore, 2014).  De blir beroende av andra 

människor på grund av fatigue och smärta som begränsar dem från att utföra de dagliga 

funktioner som de utfört förut (Mosher et al., 2013). Ett exempel kan vara bilkörning, 

hushållsarbete, familjeaktiviteter och självomsorg, vilket i sin tur kan leda till en känsla av 

hopplöshet som kan vara svår att acceptera på grund av minskad självständighet och 

självstyrning. Det sociala livet blir också begränsad då kvinnorna inte vill eller klarar av att 

umgås med vänner, arbeta och/eller träffa nya människor (Louma & Hakamies-Blomqvist, 

2004). Begränsningar leder också till att kvinnorna blir tvungna att sluta arbeta (Louma & 

Hakamies-Blomqvist, 2004; Chen et al., 2014; Turner et al., 2005). Identitetförlusten kan också 

associeras med funktionsförlust som till exempel att sluta arbeta med ett arbete med kvinnor 

tyckte om (Mosher et al., 2013). Förutom att bli av med arbetet blir de också tvungna att ge upp 

vissa livsprojekt såsom att bli gravid vilket också leder till identitetsförlust (Chen et al., 2014).  

Förändrat familjeliv  

Kvinnor med avancerad bröstcancer upplever att det svårt att berätta för familjemedlemmar om 

sin obotliga sjukdom. Kvinnor kan känna att det är hela familjen som har fått diagnosen 

eftersom allas roll förändras (Turner et al., 2005; Schulman-Green et al., 2011) och kvinnorna 

känner sig lätt som en börda (Mosher et al., 2013). Att inse att hela familjen blir drabbad på 

grund av deras sjukdom kan upplevas som deprimerande för kvinnorna (Banning & Tanzeem, 

2013). Familjen och vänner kan vara oroliga för kvinnorna, de kan lägga mer uppmärksamhet 

på dem men detta kan upplevas som obekvämt och stressande, vilket påverkar deras relation 

(Chen et al., 2014). Kvinnorna med avancerad bröstcancer spenderar mycket tid med människor 

som betyder mest för dem och försöker leva i nuet (Turner et al., 2005; Mosher et al., 2013). 

 

Oro inför döden 

 

Kvinnorna blir oroliga över framtiden för sina barn, denna oro väcker tankar om vem som 

kommer att uppfostra deras barn efter att de själva har gått bort. De flesta är inte redo för döden 

och känner att de kommer missa mycket i livet (Turner et al., 2005). De känner oro för sin 

bortgång och familjens framtid (Turner et al., 2005; Mosher et al., 2013, Louma och Hakamies-

blomqvist, 2004). Det finns kvinnor som försöker förbereda familjen för sin bortgång genom 

att ha en realistisk och ärlig kommunikation om situationen, en känsla av hopplöshet 

förekommer när de inser att allt kommer att förändras, särskilt socialt (Mosher et al., 2013). 

Kvinnornas hopp minskar i takt med att behandlingsalternativen minskar, de blir rädda för att 

välja en behandling som skulle kunna förvärra deras sjukdomsförlopp (Schulman-green et al., 

2011). Att se sår på det cancersjuka bröstet kan förvärra känslan av hopplöshet (Lund-Nielsen 

et al., 2011). Trots att behandlingen medför svåra biverkningar upplever kvinnorna hoppfullhet, 
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deras hopp ökar när de ser håret växa på nytt (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). En god 

interaktion med vården underlättar upplevelsen av oro trots diagnosen (Turner et al., 2005). 

 

Utlämnad åt sig själv 

Denna kategori handlar om kvinnornas utsatthet och att kämpa ensam. Detta innefattar besviken 

på otillräcklig anpassad information, känner sig utanför och annorlunda samt söker olika 

strategier för att få kontroll över vardagen.   

Besviken på otillräcklig anpassad information  

Kvinnornas vanligaste informationskälla är från sjukvården (Kemp et al., 2018).  I en studie av 

Turner et al. (2005) visar att 61,2 procent av de 66 tillfrågade kvinnorna är inte tillfredsställda 

med hur information av diagnosen har hanterats från sjukvården, de har uttryck missnöje 

gällande information och kommunikation särskilt vid första beskedet (Turner et al., 2005). 

Vissa kvinnor upplever en besvikelse av inte bli undersökta för de symtom och de tecken som 

hade visat sig då de hade första kontakten med sjukvården (Turner et al., 2005). Kvinnor kan 

dröja med att söka vård på grund av den negativa erfarenheten av sjukvården de har sedan 

tidigare (Lund-Nielsen et al., 2011). Kvinnor har ingen kunskap om det medicinska språk som 

onkologisjukvård använder sig av. Ibland ges det inte möjlighet till kvinnorna frågor angående 

de funderingar de har eller informationen de inte förstår. De önskar lättillgänglig information 

om deras prognos.  Missförståelse av diagnosen leder till brist på förståelse av prognosen och 

hur den skall hanteras. Det förekommer kvinnor som inte förstår vad palliativ vård är för något 

och ibland inte heller av vilken typ av behandling de för tillfället tar emot för (Schulman-Green 

et al., 2011). Acceptans av verkligheten kan vara en utmaning för vissa familjer och vänner. 

(Mosher et al., 2013). När kvinnorna inte får dela med sig av sin sjukdomserfarenhet med sina 

familjer och vänner kan sjukdomsupplevelse förvärras och begränsa stöd som de behöver för 

att hantera sin sjukdom (Kemp et al., 2018). De känner även besvikelse över att de finns mer 

resurser för kvinnor med icke avancerad bröstcancer än vad det gör för de med avancerad 

bröstcancer. På grund av detta väljer vissa kvinnor att avstå från att delta i stödgrupper som inte 

kan bemöta deras behov av stöd (Lewis et al., 2015). 

Känner sig utanför och annorlunda  

Resultatet visar att utanförskap är vanligt. Det kan bero på dels hur andra människor agerar och 

interagerar med dem relaterat till deras sjukdom, och dels på grund av att de är omgivna av 

friska människor. När andra människor visar medlidande ökar deras lidande (Louma & 

Hakamies-Blomqvist, 2004). Många kvinnor känner sig ensamma och det kan leda till rädsla 

och depression (Mosher et al., 2013 & Lund-nielsen et al., 2011). Kvinnorna kan lätt bli arga 

eller irriterade (Louma & Hakamies-Blomqvist, 2004). De kan känna irritation när de får 

komplimanger på sitt utseende, eftersom kvinnorna får en annan självuppfattning om sitt 

utseende efter all behandling (Turner et al., 2005). Förändringen på utseendet gör att sjukdomen 
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blir synlig för andra människor, vilket orsakar känslan av skam (Chen et al., 2004). Många 

döljer bieffekter som behandlingen har resulterat, framförallt hårförlust och operations ärr 

eftersom det skulle ge indikation för en allvarlig sjukdom, som en svaghet utifrån västerländskt 

ideal (Louma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Mosher et al., 2013). De kan känna känslor såsom 

skuld och skam vilket är relaterat till hur deras kropp ser ut, en kropp som de är inte längre 

nöjda med. (Lund-Nielsen et al., 2011). Behandlingen gör att kvinnorna känner att de har blivit 

förstörd och reducerad som människa (Mosher et al., 2012; Turner et al., 2005). Stigmatisering 

kan undvikas genom att behålla information om sjukdomen endast för närmaste omgivning, på 

så sätt kan de umgås som vanligt med andra människor (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). 

Söker strategier för att få kontroll över vardagen 

Schulman-Green et al., (2011) skriver att kvinnors hantering av sjukdomen kan upplevas som 

en positiv aspekt allteftersom de får ökad kunskap för att hantera sjukdomen och därmed behålla 

makten över sin kropp. Kvinnorna vill inte bli kontrollerad av sin sjukdom, de finner olika 

strategier för att kunna kontrollera den (Banning & Tanzeem, 2013). Kvinnor förbereder sig i 

god tid för de eventuella utmaningar som sjukdomen och dess symtom kan medföra. De blir 

medvetna om sin verklighet, känslor såsom ångest, rädsla eller frustration som behandlingen 

eller diagnosen kan medföra. Detta hjälper dem att förbereda sig och kommunicera bättre samt 

anpassa sig efter hut deras relationer ser ut. De väljer att behålla och visa engagemang i 

relationer som är stödjande och meningsfulla. Detta resulterar i att kvinnorna närmar sig 

familjen och vänner. De har mer sjukdomsinsikt och accepterar försämring av deras 

hälsotillstånd, vilket gör det möjligt för att fortsätta att uppfylla sin roll och ansvar. En annan 

strategi är att minska arbetstiden, sjukskriva sig eller pensionera sig för att respektera gränserna 

för energi och uthållighet deras kropp klarar av (Chen et al., 2014). Självhantering kommer 

hand i hand med förståelse av sjukdomen och dess allvarlighetsgrad. Vissa kvinnor har 

familjemedlemmar som tar olika ansvar för att hjälpa dem att hantera sin sjukdom. Hantering 

av sjukdomen kan visa sig i form aktiv delaktighet i behandling eftersom de anser sig själva 

som en förespråkare i sina egna hälsofrågor. Denna är en aspekt som visar på självhantering av 

sjukdomen eftersom kvinnorna kommer med egna förslag som kan påverka deras 

behandling (Schulman-Green et al., 2011).  Att utföra uppgifter som inte kräver mycket fysiskt 

arbetet kan vara ett sätt undvika känslan av begränsningar och frustration. De spenderar kvalitet 

stunder med familjen och detta uppfyller deras roll som människa. Genom att hålla sig aktiva 

kan de lättare uthärda sjukdomen och dess symtom. Isolering från vänner och tacka nej till 

inbjudningar betraktas som ett sätt att hantera sjukdomen och bevara ens självbestämmande. 

Att distrahera sig från sjukdomsupplevelse genom att titta på tv, läsa eller sysselsätta sig med 

något tidsfördriv är några av de många metoder som hjälper dem att hantera sjukdomen bättre. 

På så sätt förnekar de verkligheten, vilket ökar känslan av autonomi (Luoma & Hakamies-

Blomqvist, 2004). Att avstå kontakt från sociala grupper undviker kvinnor att bli påmind om 

att de lever med en obotlig sjukdom. Kvinnorna undviker ibland att prata om symtomen, 

biverkningar, sjukhus samt om döden för att hantera sjukdomen bättre. De som deltar i 

stödgrupper kan uppleva en förlust av en gruppmedlem under sjukdomsförloppet, men även om 

det är svårt när kvinnor i gruppen dör så är sammanhållningen och solidaritet mer viktigt för 

gruppen (Lewis et al., 2015).  
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Resultatsammanfattning 

Kvinnor med ABC upplever känslor såsom ångest, koncentrationssvårigheter, chock, oro och 

utanförskap. De är rädda att förlora kontrollen över sjukdomen och därmed också livet och 

osäkerhet kring behandlingarnas effektivitet ökar denna känsla. Deras roll ändras genom att de 

börjar bli beroende av andra människor, vilket ibland bidrar till känslan av hopplöshet. Den 

sociala funktionen minskar, de börjar träffa färre människor för att dölja sin sjukdom och 

därmed minska känslan av att vara annorlunda. Många blir tvungna att säga upp sig från sitt 

jobb och de får även en förändrad kroppsbild efter behandlingen. Båda händelserna påverkar 

deras uppfattning om sin identitet. Kvinnorna upplever att kommunikation med 

sjukvårdspersonalen kunde vara bättre, särskilt när det första beskedet om diagnosen lämnas. 

Kvinnornas relation med andra människor förändras, de behåller kontakten med människor som 

anses vara meningsfulla och stödjande och håller avstånd från resten. De börjar spendera mest 

tiden med familjen och delta i aktiviteter som anses vara meningsfulla. De lämnar över vissa 

arbetsuppgifter till andra vilket underlättar deras liv. Ett annat sätt att hantera sjukdomen är att 

delta i stödgrupper tillsammans med andra drabbade. 
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

I studien användes metoden litteraturöversikt vilket, enligt Friberg (2017b), innebär att skapa 

en överblick över den insamlade kunskapen som finns inom ett relaterat omvårdnadsområde 

eller inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Artiklarna som användes för denna studie hade 

en kvalitativ ansats eftersom studiens syfte fokuserade på upplevelser av att leva med avancerad 

bröstcancer. Dock var en av artiklarna såväl kvalitativ som kvantitativ. Anledningen till detta 

var att den svarade på forskningsfrågan och tillförde intressanta fynd. Henricson (2017) menar 

att kvalitativa studier studerar personers levda upplevelser av ett fenomen och att deltagarna i 

denna typ av studie väljs noggrant. Kvalitativa studier gjorde det möjligt att finna detaljerad 

information om hur sjukdomen upplevs och förståelsen för deras erfarenheter kunde öka. 

Billhult (2017) beskriver att kvantitativa studier också kan studera personers upplevelse av ett 

visst fenomen. Eftersom kvantitativa studier baseras på flera deltagare än de kvalitativa kunde 

en översikt om hur många kvinnor i procent som upplever likadana situationer uppnås. Att 

inkludera vissa kvantitativa aspekter kan anses ge en mer relevant bild av fenomenet. 

Artiklarna söktes i databaser Cinahl, Medline och PubMed som är sökmotorer inom omvårdnad 

för hälso- och vårdvetenskap, vilket stärker studiens trovärdighet enligt Henricson (2017). Inför 

datainsamling bokades en bibliotekarie för rådgivning gällande sökord som skulle vara 

relevanta till studiens syfte. Genom att använda relevanta sökord för syftet såsom ("advanced 

breast cancer" or "advanced breast neoplasm") AND interview AND women (se tabell 1), fick 

träff på många artiklar som skulle kunna svara på syftet, detta stärker studiens tillförlighet och 

pålitligheten. Författarna läste rubrikerna på alla artiklar och abstraktioner på de som ansågs 

vara relevanta gällande studiens syfte. Sedan valdes artiklar (nr=20) som skulle läsas i sin 

helhet. Därifrån valde författarna att välja bort artiklar (nr=11) som hade äldre publiceringsår 

och artiklar som inte gav detaljerade information på upplevelse av fenomenet. Artiklarna som 

valdes (nr=9) bearbetade frågan om upplevelser av avancerad bröstcancer utifrån patientens 

perspektiv. Peer-reviewed var ett kriterium för att artiklarna ska kunna användas. Detta stärker 

en studies tillförlitlighet och trovärdighet enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Samtliga artiklar som använts är skrivna på engelska, utgick från kvinnliga patienters 

perspektiv, utan begränsning av ålder. Eftersom engelska är ett språk som används i många 

länder kan det minska risken för att misstolka eller missförstå innehållet. Det valdes även att 

inte begränsa ålder då avancerad bröstcancer kan förekomma bland äldre och yngre kvinnor. 

Genom att inte begränsa åldern kunde mycket information fås om hur avancerad bröstcancer 

upplevs. 

Artiklar som beskrev anhörigas och vårdpersonals perspektiv exkluderades eftersom de inte 

svarar på studiens syfte. Artiklar som publicerades tidigare än år 2000 valdes bort. Ytterligare 

artiklar som var publicerade mellan 2000–2003 (nr=4) exkluderades. Artiklarna som användes 

är publicerade i tidsintervallet 2004–2018. Detta tidsintervall valdes för att aktualisera ämnet, 

eftersom behandlingen kring bröstcancersjukdomen har utvecklats, vilket kan ha påverkat 

kvinnornas upplevelser. Det är möjligt att resultatet hade varit annorlunda om urvalet av artiklar 
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hade begränsats till ett kortare tidsspann, det vill säga mellan 2010–2019, eftersom nya 

interventioner kan ändra hur kvinnor upplever hopp kring behandlingar och stöd. Mellan 2010–

2019 publicerades endast ett litet antal kvalitativa studier om avancerad bröstcancer, vilket var 

en nackdel. Författarna har utgått ifrån att artiklarnas publiceringsdatum inte har signifikant 

påverkan i hur ABC upplevs som sjukdom.  

Studien begränsade inte till länder eller kontinent för att kunna fånga eventuella kulturella 

aspekter. Sjuksköterskor kommer att möta patienter med olika bakgrund och det kan vara viktigt 

att få insikt om stora skillnader föreligger, så var inte fallet. Artiklarna som valdes granskades 

enligt Fribergs (2017c), vilket innebär att de har hög kvalitet vilket stärker studiens pålitlighet. 

Båda författarna har goda kunskaper i engelska språket men eftersom det inte är modersmålet, 

kan det vara en nackdel i studien. För att minimera tolkningsfel lästes artiklarna enskilt flera 

gånger och sedan tillsammans, därefter fördes diskussion och reflektion, vilket stärker 

trovärdigheten. Skillnader och likheter identifierades tillsammans genom att färgmarkera och 

därefter användes färgkoder för att sortera meningsenheter under olika kategorier och 

subkategorier.  Under arbetet med analysen har författarna reflekterat och diskuterat samt 

bearbetat sin förförståelse för att den inte ska ha en inverkan på analysen, vilket stärker denna 

studies tillförlighet. Henricson och Billhult (2017) menar att medvetenhet om förförståelse 

minimerar risken för inverkan på en studie.  

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att kvinnor med avancerad bröstcancer kan uppleva en förändrad 

livssituation och detta kan väcka starka känslor. Detta kan leda till att kvinnor får svårigheter 

med koncentration, sömn och energibrist. Detta kan förklaras med hjälp av kristeori vilket 

innebär att kvinnor kan hamna i en chockfas som bland annat visas i sömnsvårigheter och 

depression (Cancercentrum, 2014). Vid cancerbesked är det vanligt att patienter känner en 

personlig katastrof eftersom allt blir förändrat och existentiella frågor uppkommer. Att förlora 

livsmening kan leda till känslan av sorg som kan uttryckas i depression, hopplöshet, 

sömnsvårigheter, energibrist och isolering. Detta kan resultera i ett sjukdomslidande. Eriksson 

(2015) menar att sjukdomslidande uppstår då sjukdomen medför smärta och obehag, hela 

patientens uppmärksamhet koncentreras på detta. Kvinnorna kan bli begränsade på deras 

arbetsplatser samt i rollen som kvinna och förälder. De upplever en förlust av identitet och 

ovisshet kring deras framtid som väcker existentiella frågor. Detta kan innebära att deras 

mening med livet som de skapat innan sjukdomen har blivit hotad. Detta väcker frågor om 

meningen med livet efter sjukdomen. De blir oroliga för familjens framtid och försöker att 

förbereda familjen inför deras bortgång. Denna reaktion kan kopplas till krisreaktionen 

bearbetningsfasen (Cancercentrum, 2014). Patienten börjar att finna förhållningssätt till att leva 

med sjukdomen men också börjar reflektera över sin familj och livet. Dessa upplevelser kan 

relateras till ett livslidande. Eriksson (2015) menar att den totala existensen blir hotad och 

möjligheten att leva upp till sina sociala uppdrag påverkas negativt. Det resulterar i existentiella 

bekymmer, som präglas av döden och oro samt händelser som de kommer att missa efter deras 

bortgång. Denna period kan vara svår för kvinnorna på grund av förändringar och biverkningar 

som de upplever och är i behov av känslomässigt eller existentiellt stöd från bland annat 
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sjukvården. Det är därför viktigt att erbjuda patienterna möjlighet till att kunna öppna upp sig 

för sina existentiella bekymmer. Detta kan göras genom att ställa existentiella frågor, lyssna 

aktiv och ge utrymme för reflektion (Cancercentrum, 2019). Sjuksköterskor kan även använda 

bedömningsinstrumenten HOPE för att identifiera kvinnornas existentiella behov. Det är viktigt 

att sjuksköterskor har en förståelse vad existentiella frågor kan innebära för patienten och hur 

de kan stödjas. Det skall även tas hänsyn till religiösa samfund om detta önskas av patienten 

eller om behov av något dylikt stöd finns (Cancercentrum, 2019). Upplevelsen av livslidande 

kan relateras till känslor såsom börda, kvinnorna kan känna skuldkänslor av att hålla andra 

människor upptagna med deras behov men de har inte alltid energin och kraften till att utföra 

uppgifter själv som de brukar ansvara för. Fagerström (2017) menar att känna ansvar för andra 

och inte kunna ta ansvaret som förväntas leder till känslan av ångest.  

Kvinnornas upplevelse av hopp kan bli påverkad beroende på information om olika 

behandlingar. Kvinnor med avancerad bröstcancer behandlas palliativt, vilket innebär lindrande 

vård. Den lindrande vården kan innebära att stödja kvinnorna genom att skapa en fungerande 

kommunikation som bygger på relation och tillgodose deras behov, därmed skapa en positiv 

interaktion. Travelbee (1971) menar att genom att vara närvarande samt lyssna på patienten kan 

sjuksköterskan motverka känslan av hopplöshet och lindra lidande. Vid god interaktion med 

vården kan kvinnor känna lättnad trots diagnosen. Interaktionen kan ske fysiskt eller icke 

fysiskt. Beaver, Williamson och Chalmers (2010) menar att positiv interaktion som bygger på 

tillit inte bara behöver ske vid fysisk närvaro utan exempelvis kan ske via ett telefonsamtal. 

Sjuksköterskor upplever att de har utrymme att ge patienter med bröstcancer all information 

och kan uppfylla deras behov även när samtalet sker via telefon (Beaver et al., 2010).  

Resultaten tydliggör att kvinnor med avancerad bröstcancer kan bli utlämnad åt sig själv, när 

kommunikationen med sjukvårdspersonal brister. Att inte få anpassad information leder till 

misstolkning av information och kommunikation, vilket hindrar förståelsen av prognosen och 

hantering av sjukdomen. Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering anger betydelse 

av att upprepa informationen och/eller komplettera det muntliga med skriftlig information. 

Särskilt under den första fasen av en krisreaktion då patienter upplever chock från att få 

cancerbeskedet vilket resulterar i att deras förmåga att uppfatta och även tolka informationen 

minskar (Cancercentrum, 2014). Detta kan vara en förklaring till varför kvinnorna upplever 

missförståelse av information vid första beskedet. En annan förklaring kan vara att 

sjukvårdspersonalen brister i kunskap om hur beskedet ska överlämnas samt kunskap om hur 

en krisreaktion hos kvinnorna kan påverka deras uppfattning av information. Att kvinnorna 

känner att deras behov av information inte blir tillfredsställt av sjukvårdpersonalen leder till 

frustration, detta kan orsaka ett vårdlidande. Det kan leda till att kvinnor inte känner sig 

involverade i sin egen vård och att deras potentiella hälsoresurser inte kommer till användning. 

Enligt sjuksköterskans internationella koder ska hen kunna ge lämplig och tillräcklig 

information samt ha en öppen dialog med patienten för att kunna vidta lämpliga åtgärder (ICN, 

2017). Enligt Patientlagen ska vården planeras tillsammans med patienten så långt det går för 

att kunna tillgodose dennes behov (SFS 2017:30). Det är viktigt att se till att kommunikationen 

fungerar med patienter och detta inkluderar kvinnor med avancerad bröstcancer. Det är också 

viktigt att involvera patienten i sin egen vård för att kunna möta dennes behov. Byers (2017) 

beskriver att brist på tid kan hindra sjuksköterskor från att involvera patienter i sin vård, vilket 
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kan bero på personalbrist samt administrativt arbete som kräver mycket av deras tid. Det kräver 

omtänksamhet och medmänsklighet i mötet med kvinnor som har fått diagnosen ABC. 

Travelbee (1971) menar att kommunikation är ett redskap för att närma sig patienten och 

identifiera dennes behov. Effektiv kommunikation kan tillgodose patientens behov av att bli 

sedd och involverad i sin egen vård (King, 1981). Då är det viktigt att sjuksköterskor ser 

patienten och göra dem delaktiga i sin omvårdnad. Det är patienten som har 

självbestämmanderätt över sin vård. Patientlagen (SFS, 2014:821) anger att patienten ska få 

möjlighet att påverka vården genom att ha rätten till att välja och bestämma den vård patienten 

behöver.  

Resultaten visar att kvinnor med avancerad bröstcancer uppskattar att delta i stödgrupper 

eftersom det underlättar deras upplevelse av sjukdomar. Att finna ett passande gruppstöd är 

dock svårt för kvinnorna. Detta på grund av att de flesta gruppstöd är för kvinnor med 

bröstcancer i tidiga stadier, det vill säga ej avancerad bröstcancer. Vilhauer (2011) beskriver att 

kvinnor med avancerad bröstcancer som möts i samma grupp med andra kvinnor som har icke-

avancerad bröstcancer, kan göra upplevelsen svårare. Kvinnor med avancerad bröstcancer vill 

inte skrämma andra genom att tala om sin diagnos och rädsla för att skydda kvinnor som är i 

tidiga stadier. Detta gör att kvinnor med avancerad bröstcancer känner sig marginaliserade och 

hjälplösa (Vilhauer, 2011). Sjuksköterskan ska motverka hopplöshet (Travelbee, 1971). 

Sjuksköterskan ska även ha ansvar att stödja patientens behov utifrån forskning baserad på 

professionell kunskap (ICN, 2017). Vilhauer (2009) menar att kvinnor kan få stöd genom online 

stödgrupper. Kvinnorna kan känna tillhörighet vilket lindrar deras ångest och det hjälper dem 

att få bättre vård, deras behov av socialt stöd minskar och deras öppenhet mot andra ökar vilket 

hjälper att bygga relationer. Sjuksköterskan kan hänvisa kvinnor med ABC till någon online 

stödgrupp för att hantera sjukdomen bättre. Kvinnorna har egna olika metoder för att hantera 

vardagen. En del kvinnor vill gärna spendera kvalitetstid med de som står dem närmast och som 

betyder mycket, detta för att kunna hantera sjukdomen bättre. Andra valde att isolera sig för att 

bearbeta krisen. Detta kan kopplas med reaktionsfasen under krisen då människor använder 

isolering som försvarsmekanism för skydda sig själva och sin omgivning (Cancercentrum, 

2014). Kvinnorna försöker finna mening i deras sjukdom och livslidande vilket kan tolkas som 

ett sätt att processa sjukdomen och finna en balans i livet. Svensk sjuksköterskeförening (2016), 

anger att lidande och välbefinnande hör till människans liv. Lidandet är individuellt och är 

relaterad till människans upplevelser och uppfattning. Sjuksköterskan har ett ansvar att tillämpa 

omvårdnadens värdegrunder, vilket innebär att uppmärksamma patienter och vara öppen för 

det lidande de går igenom. Respekt för personens värdighet, integritet och sårbarhet är 

betydelsefullt för att personen ska ges möjlighet till mening, hopp och ett lindrat lidande.  

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskap om kvinnors upplevelser av att leva med avancerad 

bröstcancer. Resultatet visar att kvinnor med avancerad bröstcancer upplever förändrad 

livssituation relaterad till sjukdomen, behandlingen samt de krisreaktioner de genomgår. De 

känner sig begränsade och isolerade från det normala livet och börjar anpassa sig efter det nya 

livet som innebär minskad självständighet samt ökat behov av hjälp från andra människor. 

Kvinnor upplever att de tappar sin identitet och i sammanband med detta utvecklar kvinnorna 



 

20 

 

existentiella bekymmer gällande oro inför döden. De upplever att de är utlämnade åt sig själva 

då deras behov av information inte blir bemött av sjukvårdspersonalen. Kvinnorna börjar söka 

olika strategier för att uthärda vardagen. De har stort informationsbehov angående ABC och 

förväntar att sjukvården ska leda dem. Sjukvården kan erbjuda bättre hjälp gällande stödgrupper 

för kvinnor med avancerad böstacancer eftersom det är något som uppskattas av kvinnorna som 

lever med diagnosen.   

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studien ger värdefull information om hur kvinnor upplever att bli drabbad av avancerad 

bröstcancer. Sjukdomen upplevs som en livsförändrande faktor och att kvinnornas roller 

omdefinieras, den förändras från den tidiga rollen av att vara en fru, mor eller yrkesarbetare. 

Kvinnorna genomgår en sorgbearbetning och sjuksköterskan ska kunna fungera som ett stöd 

genom att erbjuda stödjande samtal angående de olika förändringar som sjukdomen medför.  I 

det stödjande samtalet kan sjuksköterska hänvisa patienter till stödgrupper för att ta nytta av 

andras erfarenheter. Kvinnor kan uppleva hopplöshet vid osäkerhet kring sjukdomen och 

behandling. Sjuksköterskor kan motverka hopplöshet genom att öka delaktighet hos kvinnor 

och informera hur sjukdomen kan hanteras på olika sätt, så att de kan återfå kontroll på sin 

sjukdom. Resultaten visar att kvinnor med avancerat bröstcancer kan uppleva missnöje 

angående hur beskedet förmedlas. Sjuksköterskor kan vara ärliga och detaljerade som möjligt 

när de förmedlar om diagnosen och förklara tydligt vad behandlingen kommer innebära. 

Sjukvårdpersonalen ska upprepa information till kvinnorna för att minimera risken för 

misstolkning av informationen. Sjuksköterskor kan identifiera kvinnornas existentiella behov 

genom att använda sig av HOPE bedömningsinstrument bland annat och tillgodose kvinnors 

existentiella behov av stöd.  Förslag till fortsatt forskning kan vara att studera anhörigas 

upplevelse till patienter med ABC för att kunna stödja dem utifrån deras behov. Det skulle 

också vara intressant att undersöka sjukvårdspersonalens upplevelse att vårda patienter med 

ABC för att få en annan synvinkel i vårdandet av bröstcancer. 
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Bilaga 1. Fribergs (2017c) granskningsmall. 

Granskningsfrågor för kvalitativa respektive kvantitativa studier 

Kvalitativa studier 

● Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

● Finns 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 det 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? 

● Vilka argument förs fram? 

● Förs det några etiska resonemang? 

● Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

● Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 

Kvantitativa studier 

● Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det i så fall formulerat och avgränsat? 
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● Finns 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 det klart formulerat? 

● Hur är metoden beskriven? 

● Hur har urvalet gjorts  (ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier)? 

● Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

● Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

● Vad visar resultatet? 

● Vilka argument för fram? 

● Förs det några etiska resonemang? 

● Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller 

generaliserbarhet? 

● Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 
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Bilaga 2. HOPE 

Bedömningsinstrument för existentiella frågor (Cancercentrum, 2014). 

 

●H=Hopp. Vilka är dina källor till hopp, mening, tröst, styrka, sinnesro, kärlek och 

samhörighet?  

●O=Organiserad religion. Tillhör du någon religiös organisation? Är den viktig för dig?   

●P=Personlig livsåskådning. Har du någon personlig livsåskådning eller tro? Har du några 

existentiella aktiviteter som är till hjälp för dig? (Exempelvis meditation, musik, 

naturupplevelser, bön, etc.) 

●E= Effekter för den medicinska vården nu och i livets slutskede. Har din sjukdom påverkat 

din livsåskådning eller det du vanligen gör för ditt existentiella välbefinnande? Är du bekymrad 

över några konflikter mellan din livsåskådning eller tro och din medicinska behandling? Kan 

vi hjälpa dig eller ta kontakt med någon som kan hjälpa dig med dina existentiella behov? 
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Bilaga 3. Artikelmatris 

Författare,  

Titel & Årtal 

Syfte Metod Resultat 

Banning, M. & 

Tanzeem, T. 

Managing the 

illness experience 

of women with 

advanced breast 

cancer hopes and 

fears of cancer‐
related insecurity. 

      (2013) 

 

Att utforska de 

psykologiska 

effekterna av 

avancerad 

bröstcancer hos 

kvinnor. 

 

 

Kvalitativ studie, 

genom att intervjua 

21 kvinnor med 

avancerat 

bröstcancer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Kvinnor erkände känslor 

relaterade till 

ohälsosäkerhet, 

motståndskraft mot cancer 

genom att försöka att inte 

bli deprimerad, påverkan 

av deras sjukdom på deras 

fysiska och emotionella 

välbefinnande och 

äktenskapliga relationer 

vilket inte påverkades så 

mycket. 

Chen, B. Q. P., 

Parmar, M. P., & 

Gartshore, K. 

Supporting women 

with advanced 

breast cancer: The 

impact of altered 

functional status on 

their social roles. 

       (2014) 

 

Att utforska 

erfarenheten av 

förändrad 

funktionell status 

och sociala roller 

hos kvinnor med 

avancerad 

bröstcancer. 

 

 

 

 

Kvalitativ 

beskrivande metod, 

semi-strukturerade 

intervjuer, 10 

kvinnor 

diagnostiserade med 

avancerad 

bröstcancer.  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Kvinnor omformade sina 

sociala roller för att passa 

med deras förändrade 

funktionella status och 

avancerade sjukdomar. De 

upplever beteende och 

kognitiva övergångar för 

att kunna leva med 

sjukdomen. 
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Författare,  

Titel & Årtal 

Syfte Metod 
Resultat 

Kemp, E. 

Koczwara, B. 

Butow, P. Turner, 

J. Girgis, A. 

Schofield, P. 

Hulbert-Williams, 

N.  Levesque, J. 

Spence, D. 

Vatandoust, S. 

Kichenadasse, G. 

Roy, A. 

Sukumaran, S. 

Karapetis, C. 

Richards, C. 

Fitzgerald, M. & 

Beatty, L. 

Online information 

and support needs 

of women with 

advanced breast 

cancer: a 

qualitative 

analysis. 

       (2018) 

Att undersöka (i) 

om information 

och stödsökande 

preferenser av 

kvinnor med ABC 

kunde behandlas i 

ett online-ingrepp, 

och (ii) hur en 

befintlig 

intervention för 

patienter med 

cancer i tidigt 

stadium kan 

anpassas för 

kvinnor med ABC. 

 

 

Kvalitativa studier, 

21 kvinnor med 

ABC.  

 

 Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Deltagare som oftast sökt 

medicinsk, 

livsstilsrelaterad och 

praktisk information/stöd. 

Svårigheter att hitta 

information och hinder för 

att använda vanliga 

informationskällor/stöd 

inklusive 

hälsovårdspersonal, familj 

och vänner, och kamrater 

rapporterades; Online 

intervention kan vara ett 

effektivt sätt att 

tillhandahålla 

information. 
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Författare,  

Titel & Årtal 

Syfte Metod Resultat 

Lewis, S., Yee, J., 

Kilbreath, S., & Willis, 

K. 

A qualitative study of 

women’s experiences of 

healthcare, treatment 

and support for 

metastatic breast 

cancer. 

            (2015) 

Syftet med denna 

kvalitativa forskning 

var att identifiera 

hälsovård, 

information och 

stödbehov hos 

kvinnor som lever 

med metastaserad 

bröstcancer. 

Material och 

metoder: Semi-

strukturerade 

kvalitativa intervjuer 

genomfördes med 18 

kvinnor.  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

Kvinnor 

värderade 

relationer med 

sina vårdpersonal, 

särskilt deras 

onkologer. 

Onkologer var en 

primär 

informationskälla 

för kvinnorna. 

Lund-Nielsen, B., 

Midtgaard, J., Rørth, 

M., Gottrup, F., & 

Adamsen, L. 

An avalanche of 

ignoring-a qualitative 

study of health care 

avoidance in women 

with malignant breast 

cancer wounds. 

             (2011) 

Att beskriva 

erfarenheterna av 

hälsovård avvikande 

hos kvinnor med 

avancerad 

bröstcancer som har 

utvecklat maligna 

sår. 

En kvalitativ studie 

genomfördes på 

semistrukturerade 

intervjuer. Sjutton 

kvinnor med 

avancerad 

bröstcancer. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Kvinnorna 

avsiktligt undvikit 

vård av en median 

på 24 månader. De 

undvek hälso- och 

sjukvård på grund 

av negativa vård 

erfarenheter och 

extremt 

belastande 

livssituationer. 

Kvinnorna sökte 

inte vårdhem tills 

deras situation 

blev värre. 
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Författare,  

Titel & Årtal 

Syfte Metod Resultat 

Luoma M-L, 

Hakamies-

Blomqvist L. 

The meaning 

of quality of 

life in 

patients 

being treated 

for advanced 

breast 

cancer: a 

qualitative 

study. 

      (2004) 

Att undersöka betydelsen av 

avancerade 

bröstcancerpatienters 

livskvalitet (QoL). 

 

Kvalitativ studie, 

semistrukturerad 

intervju av 25 

deltagare som har 

fått avancerad 

bröstcancerdiagnose

n. 

 

 Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultaten visade 

att begränsningar i 

fysisk funktion 

resulterar till 

beroende av andra, 

vilket leder till 

minskad autonomi. 

Förändringar i 

utseende och 

nedsatt tillstånd 

påverkade sociala 

funktion, vilket 

ofta resulterade i 

insolation. 

Mosher, C. 

E., Johnson, 

C., Dickler, 

M., Norton, 

L., Massie, 

M. J., & 

DuHamel, K. 

Living with 

Metastatic 

Breast 

Cancer: A 

Qualitative 

Analysis of 

Physical, 

Psychologica

l, and Social 

Sequelae. 

    (2013) 

Att undersöka en rad problem 

bland nedsatta 

metastaseradbröstcancerpatient

er, inklusive fysisk och 

känslomässig nöd, social 

funktion och existentiella 

problem. 

Kvalitativ studie. 

Fyrtiofyra kvinnor 

med metastatisk 

bröstcancer. 

 

 Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

Tre teman 

identifierades. 

Först kan 

metastatisk 

bröstcancer och 

dess behandling 

resultera i ett antal 

livskvalitetpåverka

n. För det andra 

sociala 

begränsningar. För 

det tredje upplever 

många kvinnor en 

ökad medvetenhet 

om livets korthet 

och sök efter 

mening i deras 

cancerupplevelse. 
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Författare,  

Titel & Årtal 

Syfte Metod Resultat 

Schulman-Green 

D, Bradley EH, 

Knobf MT, 

Prigerson H, 

Digiovanna MP, 

McCorkle R, … 

McCorkle, R. 

Self-management 

and Transitions in 

Women with 

Advanced Breast 

Cancer 

 

(2011) 

 

 

Att beskriva 

erfarenhet av 

självomhändertagande 

och förändringar 

bland kvinnor med 

avancerad bröstcancer 

Intervjun med 15 

kvinnor med 

metastaserande 

bröstcancer. 

 

 Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Självomhändertagande 

var relaterad till 

kvinnans hälsotillstånd 

och relationen till 

hennes anhöriga. 

Deltagarna utvecklade 

även metoder som gav 

dem makt över deras 

hälsotillstånd och 

skapade kontakter och 

nätverk och gav dem 

support. 

Turner J, Kelly B, 

Swanson C, 

Allison R, & 

Wetzig N. 

 

Pyschosocial 

impact of newly 

diagnosed 

advanced breast 

cancer. 

 

        (2005) 

Syfte med studien är 

att beskriva de 

emotionella bekymren 

för kvinnor med 

nyligen diagnostiserad 

metastaserande 

bröstcancer 

En kvantitativ och 

kvalitativ studie. 

Forskarna 

analyserade tabeller 

genom att göra chi-

square med Yates 

correction samt T-

test. Intervjun 

analyserades genom 

kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

 

 

 

 

Viktiga teman som 

uppstod under 

intervjuerna var: 

svårigheter att 

kommunicera med 

läkare, uppfattad 

fördröjning i 

diagnosen, 

känslomässig 

inverkan, bekymmer 

om familjen, känslor 

om varför cancer 

utvecklades, annan 

livsspänning och 

trauma och 

användning av icke-

föreskrivna 

behandlingar. 
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