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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor runt om i 

världen. Sjukdomen är vanligast hos medelålders och äldre kvinnor. Att få en diagnos med 

bröstcancer är en traumatisk upplevelse som kan leda till en känsla av hopplöshet, lidande, 

smärta, ångest och depression. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 

bröstcancer och dess behandlingar. Metod: En litteraturöversikt är baserad på både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Datainsamling skedde via CINAHL och MEDLINE. 

Analysen utfördes utifrån Fribergs (2017a) fyrastegsmodell. Resultat: Tre huvudkategorier 

identifierades i resultatet. I resultaten beskrivs kvinnors upplevelse av att få ett 

bröstcancerbesked och deras upplevelse av biverkningar vid olika typer av 

bröstcancerbehandlingar samt upplevelse av brist på information. Kvinnorna upplevde en 

övergång från hälsa till sjukdom med chock i samband med ett bröstcancerbesked. De 

vanligaste biverkningarna som upplevdes var illamående, oro, rädsla och förlust av 

sexualiteten. Otillräcklig information upplevde vissa av kvinnorna gällande behandlingar 

och dess biverkningar. Konklusion: Vid bröstcancer upplever kvinnor både fysiska och 

psykiska besvär. Upplevelsen av olika känslor såsom chock, rädsla och oro uppträder hos 

kvinnor i sambandet med beskedet. Stöd och vägledning från sjuksköterska är betydelsefullt 

så att kvinnor kan hantera sin sjukdom.    
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Background: Breast cancer is the most common form of cancer that affects women around 

the world. The disease is most common in middle-aged and older women. Getting a breast 

cancer diagnosis is a traumatic experience that can lead to a feeling of hopelessness, 

suffering, pain, anxiety and depression. Purpose: To describe women's experience of living 

with breast cancer and its treatments. Method: A literature review is based on both 

qualitative and quantitative articles. Data collection took place via CINAHL and MEDLINE. 

The analysis was based on Friberg's (2017a) four-step model. Result: Three main categories 

were identified in the result. The results describe women's experience of receiving a breast 

cancer message and their experience of side effects in various types of breast cancer 

treatments as well as the experience of lack of information. The women experienced a 

transition from health to illness with shock in conjunction with a breast cancer message. The 

most common side effects experienced were nausea, anxiety, fear and loss of sexuality. 

Inadequate information was experienced by some of the women regarding treatments and 

their side effects. Conclusion: In breast cancer, women experience both physical and mental 

disorders. The experience of different emotions such as shock, fear and anxiety occurs in 

women in connection with the message. Nursing support and guidance is important so that 

women can manage their illness. 
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INLEDNING 

Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland kvinnor över hela världen. Av de 

kvinnor som får bröstcancerbesked är överlevnaden 90 procent efter fem år och majoriteten 

av de som överlever är i arbetsför ålder (Söderman, Wennman-Larsen, Alexanderson & 

Friberg, 2019). Bröstcancer är vanligast hos medelålders- och äldre kvinnor. Varje dag i 

Sverige insjuknar cirka 20 kvinnor i bröstcancer. Under de senaste tio åren har möjligheten 

att bli botad från bröstcancer ökat. Det kan bero på att allt fler fall av bröstcancer upptäcks 

tidigt och att det finns tillgång till förbättrade behandlingsmetoder (Cancerfonden, 2018a). 

Under 2016 avled 1 952 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Kvinnorna var i åldern 15 år och 

äldre, men många av dessa dödsfall var bland äldre kvinnor. Dödligheten i bröstcancer 

minskade för kvinnor mellan 45–84 i år 2006–2016 (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Behandlingen vid bröstcancerdiagnosen påverkar patientens livskvalitet och leder till 

upplevelse av lidande. De relaterade biverkningarna till behandlingen minskar 

välbefinnandet hos patienterna samt ger dem en förändrad livssituation. Sjuksköterskan kan 

i sin roll lindra patientens lidande genom ett gott bemötande, en tydlig kommunikation, samt 

genom att visa lyhördhet och empati. 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstet består till största delen av fett och bindväv. Det är 15–20 körtlar i bröstet som består 

av små lober och dessa har som uppgift att producera mjölk. Körtlarna har mjölkgångar och 

deras uppgift är att leda mjölken till bröstvårtan och vårtgården. Bröstcancer kan uppkomma 

i körtlarnas lober eller i mjölkgångarna. Det är viktigt att sjukdomen diagnostiseras tidigt för 

att undvika metastaser som kan spridas till andra delar i kroppen. Arvsmassan (DNA) 

reglerar tillväxten av celler i kroppen. Cancertumörer kan bildas genom skador på 

arvsmassan i cellen. Oftast kan första stadiet av bröstcancer botas genom tidig och god 

behandling. Det första stadiet kallas för cancer insitu vilket innebär cancer på plats, det vill 

säga att tumörcellerna ännu inte har förmåga att spridas till omgivande vävnader. Andra 

stadiet av bröstcancer kallas för invasiv bröstcancer då cancercellerna växer in i omgivande 

vävnader och risken för metastaser är stor. Metastaser är cancerceller som sprider sig till 

lymfkörtlar och andra delar i kroppen och bildar tumörer exempelvis i lungorna, levern och 

skelettet. I vissa fall kan bröstcancern komma tillbaka i det opererade stället i bröstet och 

detta kallas för lokala återfall (Cancerfonden, 2018a). Det vanligaste symtomet på 

bröstcancer är en knöl i bröstet men ibland kan det första symtomet vara en knöl i armhålan. 

Vanligen är cancer smärtfri, men den kan också orsaka smärta eller stickningar i bröstet. Ett 

annat symtom kan ibland vara klar eller blodig vätska som utsöndras ur bröstvårtan (Ericson 

& Ericson, 2012). 
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Riskfaktorer  
 

Alsaraireh och Darawad (2017) skriver att orsakerna till att kvinnan får bröstcancer är 

okända men det finns många riskfaktorer som kan bidra till att utveckla sjukdomen. Dessa 

kan vara modifierbara och icke modifierbara. Med de modifierbara riskfaktorerna menas 

fetma, användning av menopausala hormoner, alkoholkonsumtion och amning medan de 

icke-modifierbara riskfaktorerna är hög ålder, familjehistoria och sen klimakteriedebut. 

Ericson och Ericson (2012) skriver att riskfaktorerna som kan utveckla bröstcancer är 

rökning, sen graviditet samt ökad exposition för radioaktiv- och röntgenstrålning. Enligt 

Cancerfonden (2018a) ökar användning av p-piller innan 20-års ålder eller före första 

graviditeten risken att få bröstcancer. Behandling av östrogen i samband med- och efter 

klimakteriet ökar också risken för bröstcancer. 

 

Katuwal, Tapanainen, Pukala och Kauppila (2019) skriver att ett större antal graviditeter kan 

vara kända riskfaktorer för bröstcancer. Tidpunkten för graviditeten kan påverka 

bröstvävnadsdifferentiering genom hormonella mekanismer vilket också kan öka risken. 

Nivåerna av östrogen som är viktiga för utveckling av fostret, ökar stadigt under graviditeten 

och når en topp i den tredje trimestern. Östrogener spelar flera roller i neoplastisk 

omvandling av bröstvävnad, antingen som cancerframkallande ämnen eller som 

tumörtillväxtinducerande medel. Intervallet mellan första och andra graviditeten kan 

påverka bröstcancerutvecklingen, antingen genom att stimulera eller genom att hämma de 

faktorer som är ansvariga för initiering av bröstcancer eller dess tidiga tillväxt. 

Diagnos 

Vid diagnostisering av bröstcancer görs vanligtvis en så kallad trippeldiagnostik som 

innefattar klinisk undersökning, mammografi/ultraljud och finnålspunktion. Ibland behövs 

en mellannålsbiopsi för att få säker diagnos (Cancerfonden, 2018a). Bröstcancer är ett stort 

globalt folkhälsoproblem som är mera vanligt i länder med hög ekonomisk standard än i 

utvecklingsländer. Tidig upptäckt av bröstcancer minskar risken att dö i sjukdomen. 

Mammografi är ett viktigt moment vid diagnostisering och förebyggande och den 

rekommenderas varje eller vartannat år för kvinnor som fyllt 40 år (Banegas et al., 2012). 

Mammografi är, enligt Järhult och Offenbartl (2013), den säkraste enskilda metoden att 

upptäckta bröstcancer och 95 procent av alla brösttumörer som är mer än 1 cm upptäcks med 

mammografi. Undantag är den unga och gravida kvinnan, hos vilka det är svårt att med 

mammografi urskilja patologiska förändringar i den mycket täta bröstkörtelvävnaden. 

Vidare skriver Järhult och Offenbartl (2013) att om mammografin upptäcker en patologisk 

förändring används ultraljud för en kompletterande undersökning. Ultraljudsundersökningen 

är smärtfri och kan med hög säkerhet skilja mellan cystor och solida tumörer och i de flesta 

fall även mellan maligna och benigna tumörer. 

 

Prognos 
  

I stort sett har prognosen för bröstcancer blivit bättre sedan 1970-talet. De senaste åren har 

antalet dödsfall minskat och antalet nyupptäckta fall ökat. Prognosen fastställs av tumörens 
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storlek vid diagnostillfället. Mortaliteten blir låg om tumören är avgränsad till en körtelgång 

i bröstvävnaden. Om tumörvävnad finns i lymfkörtlarna antyder det att tumören har funnits 

under en lång tid vilket kan leda till att tumören har förmåga att bilda metastaser. Vid en 

begränsad tillväxt i armhålan blir prognosen god med 60 - 70 procent överlevnad tio år efter 

sjukdomsdebuten. Överlevnaden minskar vid stor spridning av tumören i armhålan (Ericson 

& Ericson, 2012). 

 

Behandling 
Howlader et al. (2014) skriver att bröstcancerpatienter bedöms enligt tumörstorlek och 

spridningsutbredning inom bröstet (T), spridningsgraden till närliggande lymfkörtlar (N) och 

närvaron eller frånvaron av avlägsna metastaser (M). Utifrån TNM-informationen bestäms 

behandlingsformen och alternativ kan vara kirurgi, strålning, kemoterapi och 

hormonbehandling. Enligt vårdhandboken (2019) är kemoterapi (cytostatika) läkemedel 

som används vid behandling av cancer (tumörsjukdomar). Enligt Cancerfonden (2018a) är 

operation den vanligaste behandlingsmetoden då den delen av bröstet som innehåller 

tumören med omgivande vävnad tas bort. Oftast behöver inte hela bröstet opereras bort, men 

när det är många tumörer eller om patienten själv vill avlägsnas hela bröstet. Strålbehandling 

efter operation krävs för att förstöra de små cancerförändringarna. Strålbehandling minskar 

också återfall i bröstcancer. När cancern är orsakad av östrogenbehandling är tumörerna 

känsliga för hormonbehandling, så kallade antihormoner. Syftet med antihormoner är att 

blockera effekten av östrogen eller minska östrogennivån för att minska risken för återfall. 

Lidande  

Lidandet är ett ledande begrepp inom vård och omsorg och det väcker känslor hos 

människor. Lidande betyder att leva genom smärta och lida av smärtsamma omständigheter. 

Begreppet är viktigt för sjuksköterskan för att kunna förstå och ha empati för hur andra 

upplever lidande och det finns tre typer av lidande: livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Människan kan uppleva livslidande på grund av ensamhet, förlust, skräck, 

depression, stress, sorg, krig och hjälplöshet. Sjukdomslidande uppkommer i samband med 

ohälsa, sjukdom och behandling och kan till exempel yttra sig i smärta, obehag och fysiska 

begränsningar. Patienten kan uppleva vårdlidande i olika vårdsituationer, som till exempel 

oro, sorg, osäkerhet och kränkning i samband med vården (Arman, 2015a). Vidare skriver 

Eriksson (1994) att det är sjuksköterskans ansvarområde att lindra lidande samt att förhindra 

och förebygga vårdlidande. Enligt Arman (2015a) är information och förståelse för det 

mänskliga lidandet grundläggande i vården. Det är viktigt att patientens lidande ses som 

motivet för all omsorg och allt vårdande. Sjuksköterskans roll är bland annat att lindra och 

förebygga lidande hos patienten. När sjuksköterskan är uppmärksam, tar patientens 

upplevelse på allvar och visar förståelse för patienten kan lidande förebyggas och lindras. 

Gustin (2014) skriver att lidande och hälsa relaterar till varandra. När människan inte känner 

sig sedd och bekräftad, upplever hon mycket lidande. Den rädsla som patienten upplever i 

samband med sin vård orsakar lidande. Ett grundläggande värde i omvårdnaden är mod, 

vilket innebär att sjuksköterskan bör ha mod och vara förberedd att offra sin egen 

bekvämlighet för att stödja patientens lidande.   
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Den levda kroppen 
 

Livsvärlden innefattar en värld av erfarenheter och upplevelser, som var och en av oss 

människor är bärare av. Alla människor är unika och besitter därmed en individuell livsvärld 

utifrån upplevelser och erfarenheter.  Det handlar egentligen om en hållning eller inställning 

till den vanliga världen, det vill säga den välkända världen såsom den erfars och upplevs av 

var och en av oss (Ekebergh, 2015). Beatty, Oxlad, Koczwara och Wada (2018) beskriver 

att cancern förändrade många patienters kroppsbild och livskvalitet, inklusive den fysiska, 

sociala och emotionella funktionen. Olsson (2017) menar att hela existensen drabbas när 

kroppen drabbas av sjukdom liksom upplevelsen av jaget, relationen till andra och till 

omvärlden. Dahlberg och Dahlberg (2015) skriver att med den levda kroppen utgör vi en del 

av världen, vi påverkas av världen samtidigt som vi påverkar den. Förståelse av kroppens 

förändringar inkluderar patientens upplevelse av sin kropp, sin sjukdom eller annan ohälsa 

vilket kan bidra till en annorlunda syn på omvärlden. 

 

Stöd 

Stöd ska utgå från patientens egna uppfattningar om varför hen är i behov av hjälp och stöd. 

Tillgång till stöd är viktigt för att individen ska hantera den uppkomna situationen (Skärsäter, 

2014). Patienter som har diagnostiserats med bröstcancer kräver ett känslomässigt, 

informativt, positivt, och praktiskt stöd för att kunna uppnå välbefinnande som kan ge dem 

en känsla av lättnad och säkerhet (Leung, Pachana & Mclauglin, 2014). Kvinnor som lider 

av en livshotande sjukdom som bröstcancer behöver någon form av socialt stöd. Familjen 

kan vara det grundläggande stödet hos patienten och spelar en stor roll i att hjälpa dem för 

att kunna hantera de psykologiska svårigheter som kan uppstå (Namkoong, Shah & 

Gustafson, 2016). Sjuksköterskans kan också underlätta patientens situation genom att vara 

närvarande, visa förståelse för patientens upplevelse och utgå från patientens önskemål 

(cancerfonden, 2018b).  

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor i medelåldern och när de drabbas 

ändras hela deras liv. Tack vare vård och behandling finns det många kvinnor som lever med 

sjukdomen idag. Bröstcancerpatienter upplever mycket rädsla, oro och ångest. De olika 

behandlingarna vid bröstcancer ger allvarliga konsekvenser som leder till fysisk och psykisk 

ohälsa. Förändrad kroppsbild medför ett stort lidande hos patienterna. I samtal med kvinnor 

som har bröstcancer har sjuksköterskan en nyckelroll eftersom de ansvarar för att samtalet 

blir givande för patienten. För att kunna förstå och bemöta patienter på bästa sätt krävs 

kunskap i hur hon upplever sin sjukdom, tillhörande behandlingar och livssituation.  
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SYFTE 

Syfte är att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer och deras 

behandlingar.   
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METOD 

Studien genomfördes i form av en litteraturöversikt som inriktade sig på både kvalitativa och 

kvantitativa studier relevanta för valt område. Motivet för en litteraturöversiktstudie är att 

sammanställa den kunskap som i dagsläget finns inom det valda problemområdet samt att få 

en uppfattning om vad som studeras (Friberg, 2017b). Forskningsartiklar med en kvalitativ 

ansats valdes för denna litteraturöversikt då Friberg (2017a) menar att kvalitativ forskning 

ger en bredare och djupare kunskap och förståelse för patienters upplevelser. Det ansågs 

lämpligt att skapa en djupare förståelse för kvinnors upplevelser av bröstcancer för att svara 

mot en del av studiens syfte. Genom att använda kvantitativa studier är det, enligt Segesten 

(2017), möjligt att genom mätningar och jämförelser fastställa om en vårdhandling ger ett 

positivt utfall och det ansågs relevant för denna studie att också fördjupa sig i 

bröstcancervårdens resultat.   

Urval 

Inklusionskriterierna i studien var att inkludera vetenskapliga artiklar som belyste 

patientperspektivet av att leva med bröstcancer. De vetenskapliga artiklarna var endast 

inriktade på kvinnor med bröstcancer vilket överensstämde med syftet. Det förekom inga 

geografiska begränsningar för att få ett stort spektrum över problemområdet. Artiklarna som 

inkluderades var både kvalitativa och kvantitativa studier för att öka möjligheten att kunna 

besvara syftet. Deltagarna i artiklarna var kvinnor i medelåldern och äldre. De valda 

artiklarna var skrivna på engelska och har publicerats under de senaste tio åren (2010–2019) 

förutom en artikel som var fem år äldre (2005). De är etiskt godkända och Peer-Reviewed. 

Exklusionskriterier var artiklar som handlar om bröstcancerdrabbade män, samt artiklar som 

innehåller material om andra former av cancer.  

Datainsamling 

Datainsamlingen av artiklarna skedde via databaserna CINAHL, MEDLINE och PubMed 

för att hitta vetenskapliga artiklar som var kopplade till syftet. De databaserna är 

omvårdnadsdatabaser som innehåller artiklar om hälsa- och sjukvård och vårdvetenskap, 

relevanta för denna studie. De valda artiklarna kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017) 

granskningsmall. Artiklarna handlar om kvinnors upplevelse av en bröstcancerdiagnos. 

Återkommande sökord var breast cancer, depression, experience, sexuality och treatments 

vilka var kopplade till syftet. Sökorden kopplades ihop med hjälp av ”AND” och ”OR” för 

att få fram relevanta artiklar. Efter granskningen av de valda artiklarna återstod 15 artiklar 

som användes till studien. I bilaga 1 finns en granskningsmall enligt Friberg och i bilaga två 

redovisas hur sökningen av artiklarna gick till. I bilaga tre redovisas kvalitetsgranskningen 

av artiklarna.  

Analys 

De valda artiklarna analyserades enligt modellen av Friberg (2017a). För att skapa en 

överblick av varje artikels innehåll lästes varje artikel enskilt.  Artiklarna lästes sedan flera 
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gånger för att få en förståelse av innehållet med fokus på artiklarnas resultat samt att ta fram 

texter som var kopplade till syftet. Artiklarna sammanfattades för att sortera ut delar av texter 

som passade ihop och sedan sparades texterna i ett nytt dokument och markerades med olika 

färger. Till exempel fick texten om olika biverkningar vid bröstcancerbehandlingar rosa färg, 

texter om besked vid diagnosen markerades med röd färg och text om information hade grön 

färg. På detta sätt formades kategorier. De olika texterna jämfördes med varandra för att få 

fram likheter och skillnader.  

Etiska överväganden 

God etik är en viktig aspekt i all vetenskaplig forskning. Det innebär att forskaren ansvarar 

för att studien utförs med respekt för människovärdet, friheter och mänskliga rättigheter. 

Vidare ska forskaren vara noggrann i sina slutsatser samt göra en välgrundad redovisning av 

resultaten (Forsberg och Wengström, 2016). De som deltar i forskningen ska inte utsättas 

för psykisk och fysisk skada (Vetenskapsrådet, 2002). Föreliggande studie utgår från 

litteraturöversikter i vilka kravet på information och samtycke var nödvändigt. Artiklarna 

valdes efter etiska överväganden för att säkerställa trovärdigheten. Sökorden som valdes för 

föreliggande studie togs fram utifrån författarnas förförståelse av det valda området. 

Författarnas tidigare kunskap om bröstcancerpatienters upplevelser och känslor har alltså 

haft betydelse för resultatets tillförlitlighet.  
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RESULTAT  

Bearbetning av de utvalda artiklarna resulterade i tre kategorier och fyra underkategorier. 

De framkom ur analysen av artiklarna och presenteras nedan i tabell 1.   

Kategorier                                                        Underkategorier 

Chockerande besked   

 

Livsförändrande biverkningar Fysiska biverkningar vid behandlingen  

Psykiska biverkningar vid behandlingen  

Förlust av sexualitet  

Kognitiva förändringar 

 

Önskan om mer information vid behandling  
 

Chockerande besked 

I samband med ett bröstcancerbesked upplever kvinnan en övergång från hälsa till sjukdom 

med chock. En känsla av rädsla för framtida sjukdomsprogression upplevs. Beskedet ger 

kvinnorna en känsla av overklighet, värdelöshet och rastlöshet. De är oroliga för sin sjukdom 

och eventuell död samt hur deras familjer kommer att påverkas. Kvinnorna beskriver att det 

är svårt att förhålla sig till sjukdomen (Moshar et al., 2013). Bröstcancerpatienter beskriver 

att det är naturligt att känna sig orolig vid besked av diagnosen. De upplever att reaktionen 

vid beskedet är olika från person till person, beroende på vad patienten bär med sig i form 

av erfarenheter och upplevelser. Många kvinnor upplever att beskedet om bröstcancer 

förändrar deras liv och att de behöver skapa ett nytt liv med osäkerhet och ångest. De känner 

att det är svårt att få familjen att förstå omfattningen av hennes sjukdom. Kvinnor känner 

cancerbeskedet som ett angrepp på deras kvinnlighet och att det förändrar deras 

uppfattningar om framtiden (Laporte et al., 2017).     

Livsförändrande biverkningar 

Fysiska biverkningar vid behandlingen 

 

En stor del av kvinnor med bröstcancer upplever många svårigheter i samband med 

kemoterapibehandling. Vanliga biverkningar är brist på energi, smärta, munsår, svettningar, 
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smakförändring, förstoppning, diarré, andfåddhet, illamående, brist på aptit, viktminskning, 

hudförändringar, håravfall och yrsel (Browall et al., 2016; Ratcliff, Lam, Arun, Valero & 

Cohen 2014; Vries et al., 2017). Fontes, Pereira, Costa, Gonçalves och Lunet (2017) och 

Gho, Steele, Jones och Munro (2013) skriver att bröstcancerpatienter som behandlas med 

strålning får upplevelse av fysiska biverkningar såsom viktökning, illamående och 

muskelvärk. Burhansstipanov et al. (2010) och Gho et al. (2013) skriver att 

bröstcancerpatienter upplever ett antal fysiska biverkningar exempelvis trötthet, värk i 

musklerna, ledvärk och viktuppgång med hormonbehandlingen.  

 

Psykiska biverkningar vid behandlingen  

Patienter som behandlas med kemoterapi upplever många olika biverkningar som orsakar 

psykiska problem, depressionskänsla, sömnbrist, oro och rädsla (Browall et al., 2016; 

Ratcliff et al., 2014; Vries et al., 2017). Fontes et al. (2017) skriver att de 

bröstcancerpatienter som genomgår en typ av cancerbehandling såsom strålbehandling och 

endokrin terapi upplever en mängd olika biverkningar. Det kan vara psykiska symtom som 

bland annat depression, ångest och sömnbesvär. Depression och ångest är ofta förknippat 

med dålig sömnkvalitet. De rapporterar att de använder sömnläkemedel minst tre gånger per 

vecka efter att de har börjat med de olika behandlingarna. Vidare skriver Fontes et al. (2017) 

och Gho et al. (2013) att bröstcancerpatienter rapporterar att effekten av strålbehandling och 

hormonbehandling leder till förekomsten av psykisk ohälsa. Burhansstipanov et al. (2010) 

och Gho et al. (2013) skriver att patienter som får behandling för bröstcancer upplever även 

humörstörningar och nedsatt intresse. Enligt Browall et al. (2016) är oro det vanligaste 

symtomet som uppkommer vid behandlingen och att 70 % av alla kvinnor upplever det.  

Förlust av sexualitet  

Förändringar i sexualiteten kan vara en av de mest problematiska aspekterna på livet under 

sjukdomsförloppet. Många kvinnor upplever att det vanligaste problem är förändringar i 

deras bröstkänsla, inklusive förlust av känsel och oro över utseende av bröstet. Vissa kvinnor 

beskriver att efter kemoterapi och strålbehandling får de smärta vid samlag på grund av 

vaginal torrhet (Raggio, Butryn, Arigo, Mikorski & Palmer, 2014). Kvinnor som avslutar 

behandlingar för bröstcancer upplever att deras sexuella dysfunktion minskas, medan de som 

fortfarande behandlas känner mer hypoaktiv sexuell lust, orgasmisk störning och 

dyspareunia i jämförelse med kvinnor som har avslutat sin terapi (Kedde, van de Wiel, 

Weijmar Schultz & Wijsen, 2013). Många kvinnor känner avsaknad av sexuellt intresse på 

grund av den psykologiska effekten av mastektomi och förändrad bröstutseende efter 

operation. De beskriver att det är extremt obekvämt med beröring runt det opererade eller 

utstrålade området i bröstet och ber partnern att inte röra området. De fysiska besvären och 

obehagliga känslorna stör kvinnornas koncentration på deras sexuella njutning vilket i sin 

tur gör de ovilliga att ha samlag. Flera kvinnor uttrycker att rädsla för partners negativa svar 

på kroppens utseende efter mastektomi är en anledning till att tveka att ha samlag. Kvinnorna 
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beskriver att deras partner blir skrämda av det förändrade bröstutseendet (Laporte et al., 

2017; Takahashi & Kai, 2005).  

Kognitiva förändringar 

Patienter som behandlas för bröstcancer upplever en rad kognitiva förändringar exempelvis 

minnessvårigheter och koncentrationssvårigheter. Patienterna beskriver att de får de 

kognitiva försämringarna efter diagnosen och under behandlingarna. De upplever att 

symtomen har en betydlig påverkan på deras liv. Olika typer av bröstcancerbehandling 

såsom kemoterapi och strålning leder till större försämring av kognitiva förmågor hos 

patienterna. De rapporterar att det är svårt att kunna koncentrera sig och komma ihåg mycket 

(Browall et al., 2016; Liou et al., 2019). Moshar et al. (2013) och Rey et al. (2012) skriver 

att flera kvinnor som har bröstcancer upplever att efter diagnosen och behandlingarna får 

de allvarliga kognitiva besvär som till exempel fatigue, depressionsproblem, 

minnesförsämring, nedsatt uppmärksamhet och förvirring.  Willis, Lewis, Ng och Wilson 

(2015) skriver att patienter med bröstcancer upplever mycket hopplöshet och att det är 

vanligt bland nydiagnostiserade kvinnor. Flera kvinnor uttrycker att känslor av hopplöshet 

leder till känslomässiga besvär och att de får det svårare att anpassa sig till diagnosen.   

  

Önskan om mer information kring behandling och biverkningar 

Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2016) skriver att kvinnor med bröstcancer 

beskriver ett stort behov av relevant information om bröstcancer. De flesta kvinnor som har 

bröstcancer upplever att de får tillräcklig information och förklaring från sjukvårdspersonal 

samt att de kan ringa till sjukhuset vid behov (Drageset et al., 2016). Informationsbroschyrer 

från sjukhuset är också till hjälp för de flesta när det gäller behandlingar och biverkningar. 

Brist på information leder till stress hos de flesta kvinnorna. Vissa kvinnor upplever att de 

är rädda för biverkningar av kemoterapi och strålbehandling och det finns kvinnor som 

undrar varför de inte har blivit informerade om möjliga biverkningar efter behandlingarna 

(Drageset et al., 2016). Greenslade, Elliott och Mandville-Anstey (2010) skriver att många 

kvinnor beskriver att de inte får betydligt mycket information om pre-postoperativ 

masteltomi och behandlingar. De känner sig tvungna att ta in informationen under en mycket 

kort tid, vilket i sin tur leder till upplevelse av stress och otillräcklig förståelse.  
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Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att bröstcancerdiagnosen påverkar kvinnornas liv på flera sätt. Att få besked 

om att ha cancer är svårt, även om patienten har misstänkt sjukdomen. Beskedet är 

chockerande och gör det svårt för patienterna att kunna tänka framåt. Diagnosen och 

behandlingarna som patienterna genomgår leder nästan alltid till någon form av psykisk 

reaktion, vilket påverkar deras livskvalitet och välmående negativt. De olika biverkningarna 

som patienterna upplever påverkar deras tänkesätt. Kvinnorna är även missnöjda med den 

information de tilldelas som rör sjukdomen, komplikationer efter mastektomi samt 

biverkningar av behandlingarna och om hur de ska lindras. De önskar även att lära sig så 

mycket som möjligt om sjukdomen och behandlingarna, något som de upplever att de inte 

kan på grund av bristande information från vårdpersonal.   
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer och dess 

behandlingar. Metoden som valdes är en litteraturöversikt som inriktar sig på både 

kvalitativa och kvantitativa studier som var relevanta för valt område. Enligt Friberg (2017b) 

kan en litteraturöversikt skapa en översikt över kunskapsläget inom ett visst 

omvårdnadsrelaterat område. En litteraturöversikt kan även skapa en översikt av 

forskningsläget som grund för en problemformulering inför en kommande studie. Vidare 

skriver Friberg (2017a) att en kvalitativ studie kan skapa en djupare förståelse för patientens 

förväntningar och behov samt att en kvantitativ studie kan bidra till en god kvalitet i 

resultatet. Majoriteten av artiklarna som valdes till föreliggande studie baseras på intervjuer 

med kvinnor med diagnosen bröstcancer. Danielson (2017) påvisar att en intervju ger 

möjligheter att förstå deltagarna med hänsyn till det fokus som intervjun har. Beskrivningen 

av upplevelser kan variera mellan personer beroende på sammanhanget, men också i deras 

förmåga att leva med svår och/eller långvarig sjukdom. Det bör finnas ett särskilt syfte för 

att stärka delaktigheten och trovärdigheten hos deltagarna genom att forskaren ger möjlighet 

till deltagarna att uttrycka sig fritt. Trovärdighet, enligt Mårtensson och Fridlund (2017), 

innebär att författarna tydliggör för läsaren att syftet är att skapa kunskap och att resultatet 

äger giltighet, det vill säga att de återger fakta på ett korrekt sätt. Det kan göras genom att 

påvisa att forskaren är bekant med, eller har lärt känna, forskningsmiljön innan studien 

startar.  

I urvalet av artiklar var tanken att inkludera studier från olika länder för att få ett stort 

spektrum över problemområdet och ett bredare perspektiv av hur kvinnor upplever att bli 

drabbade av bröstcancer. För att främja en god kvalitet på studien, genomfördes 

artikelanalysen noggrant i enlighet med Fribergs (2017a) modell.  Artiklarna var endast 

inriktade på kvinnors upplevelser att leva med bröstcancer och genomgå behandlingar 

och/eller operation. Det perspektiv som inkluderades i studien var patientperspektivet. De 

valda artiklarna fokuserade på kvinnor i medelålder och äldre, för att få ett bredare 

patientperspektiv på olika åldrar. Exklusionskriterierna var andra cancerformer än 

bröstcancer och mäns upplevelser.   

Artiklarna söktes från databaserna CINAHL, som innehåller information inom 

omvårdnadsvetenskap och PubMed och Medline som fokuserar på medicin- och 

omvårdnadsrelaterade artiklar, vilket överensstämde med det valda syftet (Östlundh 2017). 

Enligt Henricson (2017) är det en fördel att använda fler än en databas för att det kan ge en 

större möjlighet att hitta många lämpliga artiklar och därmed stärka trovärdigheten. För att 

söka artiklarna som skulle vara relevanta med denna studies syfte användes relevanta sökord 

såsom ”breast cancer, body image, experiences, treatment, sexuality, AND, women. 

Sökandet gav ett stort antal artiklar och efter att ha läst titlarna valdes ett antal artiklar ut för 

närmare granskning genom att läsa sammanfattningen. Efter att sammanfattningen lästs 

igenom valdes de artiklar som svarade mot syftet. Därefter lästes de valda artiklarna flera 

gånger för att få mer förståelse av studiernas innehåll samt för att minimera möjliga 

tolkningsfel.  Artiklarna som användes i studien publicerades mellan 2010–2019 förutom en 
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artikel som var fem år äldre (2005) och som valdes för att den var intressant och passade in 

på syftet. Studien baserades på aktuell forskning. 

Vid kvalitetsgranskningen gjordes en genomgång av artiklarnas etiska principer. De valda 

artiklarna är godkända av en etisk kommitté för forskningsprojekt inom ämnesrådet. 

Kjellström (2017) beskriver att forskningsetik är de etiska överväganden som görs inför- och 

under genomförandet av ett vetenskapligt arbete. Vidare beskriver Kjellström (2017) att 

forskningsetiken motiveras med att den bidrar till att skydda de personer som medverkar i 

studier och att den bygger på respekt för andra människors integritet. Deltagaren ska bemötas 

med respekt, även den som väljer att inte delta i en studie. Analysens förfaringssätt beskrevs 

utförligt vilket i sin tur förstärker resultatets tillförlitlighet. Henricson (2017) påpekar att 

tillförlitlighet avseende litteraturöversikter innebär bland annat att reflektera över förståelsen 

för att kunna stärka resultatets tillförlitlighet. Inför arbetet med denna studie var det viktigt 

att ta hänsyn till att förförståelsen inte skulle påverka studiens resultat, något som också höjer 

resultatets tillförlitlighet. Förståelsen av ämnet uppnåddes genom att författarna bearbetade 

och diskuterade tillsammans samt reflekterade återkommande under arbetets gång. Under 

studiens grupphandledning diskuterade och reflekterade författarna tillsammans med andra 

studenter och handledare, vilket i sin ökar denna studies trovärdighet, enligt Petersson 

(2017). Föreliggande studie styrktes av medstudenternas kommentarer under 

grupphandledningarna, det vill säga att de läste igenom texten och kom med förslag på 

förbättringar under skrivprocessen.    

Resultatdiskussion  

Resultatet påvisar att kvinnor uppnår känslomässiga reaktioner som chock och rädsla i 

samband med beskedet om bröstcancer. På ett ögonblick förändras kvinnans livskvalitet. 

Reaktionerna inkluderar känslor av förlust och minskning av sexuell funktion. Patienter 

upplever humörstörningar såsom ångest, förvirring, depression och minskad känsla av 

välbefinnande. Förutom de fysiska och emotionella besvären som förekommer efter diagnos 

ändras patientens relation till andra. Det förekommer svårigheter att upprätthålla etablerade 

relationer med nära och kära, vilket i sin tur leder till känslor av ensamhet (Boehmke & 

Dickerson, 2006). I resultatet framkommer att patienterna med bröstcancer får en chock efter 

sjukdomsbeskedet. Därför anser författarna att det är viktigt med tydlig information för att 

stödja patienterna och möta deras upplevelse med empati och respekt. Dessutom beskriver 

Boehmke och Dickerson (2006) att efter bröstcancerbeskedet överlever allt fler kvinnor men 

de lever i rädsla. Det är viktigt att patienterna får lämplig information angående sin sjukdom 

och behandling för att lindra deras lidande och uppmuntra dem att gå vidare med deras kamp 

mot sjukdomen. Resultatet visar att vissa patienter har negativa upplevelser när det gäller 

information angående bröstcancerbeskedet. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det svårt 

att kunna tänka på hälsa när en person är svårt sjuk, men med god information och hjälp från 

professionella vårdare kan det vara möjligt att känna välbefinnande trots diagnosen. Morse 

et al., (2014) uppger att kvinnor upplever ett brett spektrum av intensiva känslor vid beskedet 

av bröstcancer, inklusive akut depression och höga nivåer av ångest. Vidare beskriver Morse 

et al. (2014) att kvinnor som genomgår diagnosprocessen relaterad till bröstcancer kan 

uppleva en oro så stark att den kan leda till ett känslomässigt sönderfall. Cancerfonden 

(2018b) skriver att stöd är det viktigaste för cancerpatienter. Varje patient ska ha en 

kontaktsjuksköterska för att få tillräcklig hjälp. Kontaktsjuksköterskan har som uppgift att 
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vägleda, stödja och vara med patienten i behandlingsförloppet. Patienten ska ha möjlighet 

att kunna ställa sina frågor, beskriva sin upplevelse och sitt tankesätt. Andra sjuksköterskor 

på avdelningen ska också stödja patienten genom att dela tydlig information och råd för att 

öka tryggheten och förtroendet samt lindra lidandet hos patienten.   

I resultatet framkommer att bröstcancerpatienter upplever många biverkningar. De olika 

behandlingarna leder till en upplevelse av ohälsa och fysiska biverkningar som till exempel 

trötthet, illamående och muskelvärk. De psykiska biverkningarna som bröstcancerpatienter 

upplever såsom nedstämdhet och ångest orsakar sjukdomslidande. Arman (2015) skriver att 

patienten kan uppleva sjukdomslidande i förhållande till både sin diagnos och sin 

behandling. Resultatet visar att behandlingspåverkan leder till svåra upplevelser hos 

patienterna. Wondimagegnehu, Abebe, Abraha och Teferra (2019) skriver att förekomsten 

av psykiska symtom bland bröstcancerpatienterna är vanlig, vilket har en negativ inverkan 

på patientens vilja att genomgå behandling, på deras livskvalitet under sjukdomsprocessen 

och på deras överlevnad. Fysisk smärta brukar bröstcancerpatienterna uppleva i samband 

med- och efter behandlingen. Faller, Strahl, Richard, Niehues och Meng (2017) skriver att 

bröstcancerpatienter får sämre fysiska funktioner under de första 12 månaderna och sedan 

uppkommer de depressiva symtomen. Resultatet påvisar att biverkningarna påverkar 

livskvaliteten hos patienterna. Arman (2015a) skriver att brist på information kan leda till 

vårdlidande hos patienterna. När kvinnan blir sjuk och hela livet förändras på grund av 

sjukdomen upplever patienten mycket livslidande och livet blir komplicerat. 

Sjuksköterskans roll är att lindra lidande genom att ta hänsyn till patientens behov, att 

kommunicera, vårda, vara lyhörd och informera. Sjuksköterskan kan alltid underlätta 

patientens svåra upplevelser genom att vara i närheten, visa förståelse samt ta situationen på 

allvar.  

Resultatet visar att bröstcancerpatienter som behandlas med kemoterapi brukar känna många 

svårigheter och biverkningar som påverkar deras välmående betydligt. 

Uysal, Toprak, Kutlutsürkan och Erenel (2018) skriver att smärta, energibrist, svettningar, 

sömnsvårigheter och trötthet är vanliga symtom hos patienter som behandlas med 

kemoterapi. Anledningen till symtomen kan vara effekten av behandlingen som påverkar 

patientens fysiska funktioner och känslor. Känslomässiga och beteendemässiga symtom 

utvecklas i samband med behandlingen hos patienterna. Dessa biverkningar gör att patienten 

känner sig nervös, känner sorg, tappar intresse för fysisk aktivitet och upplever ökad psykisk 

stress. Resultatet visar att kemoterapipåverkan leder till en upplevelse av fysiska och 

psykiska problem vilket orsakar känslor av förlust.  Ng et al. (2017) skriver att oro, sårbarhet 

och rädsla hos patienterna är förknippad med de depressiva symtomen. Vissa fysiska 

biverkningar orsakas av de psykiska biverkningarna och vissa fysiska biverkningar leder till 

psykiska biverkningar. Patienter med bröstcancer upplever osäkerhet om sjukdomens 

utveckling, oro över potentiellt återfall och rädsla för fysiskt lidande. Alla dessa känslor 

bidrar till förhöjda ångestnivåer och har skadliga effekter på hanteringen av stress samt en 

negativ påverkan på patientens fysiska, mentala och sexuella livskvalitet. Willman (2014) 

skriver att sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsinsatser är att förebygga alla typer av 

lidande. Patienter som genomgår behandlingar vid ett svårt sjukdomstillstånd brukar alltid 

uppleva lidande i form av brister i vården, behandlingseffekter eller ändrad livsstil. I 

resultatet framkommer att patienter med bröstcancer upplever lidande på grund av olika 

behandlingar. Därför anser författarna att sjuksköterskans roll är att vara tillgänglig och 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wondimagegnehu%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31455282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abebe%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31455282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abraha%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31455282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teferra%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31455282
http://www.apjon.org/searchresult.asp?search=&author=Ne%26%23351%3Be+Uysal&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.apjon.org/searchresult.asp?search=&author=Filiz+%26%23220%3Bnal+Toprak&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.apjon.org/searchresult.asp?search=&author=Sevin%26%23231%3B+Kutluts%26%23252%3Brkan&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.apjon.org/searchresult.asp?search=&author=Ayten+Sent%26%23252%3Brk+Erenel&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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utföra goda omvårdnadsinsatser. Vidare skriver Willman (2014) att en patient som har högre 

grad av kasam (känsla av sammanhang) har lättare att anpassa sig till sjukdomstillståndet. 

Kasam bidrar till att patienten har bättre hälsa och livskvalitet. Vid svåra sjukdomar är det 

viktigt att graden av kasam ökar för att lidandet ska lindras och hälsan ska främjas. Därför 

anser författarna att som sjuksköterska är det viktigt att tänka på kasam för att förstå vilka 

förmågor patienten har att hantera påfrestande situationer såsom ett sjukdomstillstånd. 

Sjuksköterskan ska ta hänsyn till patientens förmåga att acceptera sin situation, kunna 

hantera den och trots sjukdomen se meningsfullt på livet, vilket ökar tryggheten hos 

patienten, lindrar lidandet och förstärker patientens förtroende för vården. Författarna anser 

också att bröstcancerpatienterna kan uppleva sin sjukdom lättare när sjuksköterskan har tid 

för dem. Resultatet visar att kvinnor med bröstcancer upplever sorg på grund av förändrad 

kroppsbild och minskad livskvalitet. Därför anser författarna att det är viktigt som blivande 

sjuksköterska att vara uppmärksam på kvinnans upplevelse och ge de bästa möjligheterna 

utifrån hennes förutsättningar att leva ett normalt liv.  

Resultatet bekräftar att kvinnor som genomgår bröstcancerbehandling upplever ett nedsatt 

intresse för sexualitet. Det kan bero på behandlingens effekt, försämrade fysiska funktioner 

och psykiska biverkningar. Förändringar i kvinnors kroppsbild leder till negativa 

psykologiska och fysiologiska effekter. Även Ekebergh (2015) skriver att via den levda 

kroppen upplever människan hälsa och ohälsa. Varje kropps förändring innebär en 

omställning av tillgången till världen och till livet som påverkar inte bara de drabbande 

organen utan hela existensen. Kroppsliga förändringar har en stor påverkan på patientens 

känslor, tankar, livsvärld och det vardagliga livet. Ng et al. (2017) skriver att kvinnor som 

har bröstcancer kan uppleva många hälsoproblem på grund av vaginal torrhet, minskad 

njutning och libido. Bröstet är ett organ som representerar sexualitet och störningarna i 

kroppsbilden påverkar intresset för sexualiteten vilket innebär allvarliga hälsoproblem. 

Kvinnorna har ett stort behov av information om deras sexuella och reproduktiva hälsa. 

Anledningen till det stora behovet av information om sexualitet kan vara att kvinnorna ska 

vara förberedda och ha möjlighet att kunna ställa relevanta frågor. Resultatet visar att 

kvinnor med bröstcancer upplever obehagliga känslor och har mindre intresse för sexuella 

relationer på grund av de fysiska besvären. Vidare beskriver Hulter (2014) att det är vanligt 

att behandlingar som bröstcancerpatienter kan genomgå ger ett minskat intresse för samlag. 

Författarna anser att som sjuksköterska är det viktigt att ta hänsyn till patientens känslor och 

förlust av förmågor. Det är även viktigt att vara lyhörd på patientens reaktioner, informera 

tydligt, kommunicera och visa empati för att öka patientens trygghet och tillit. Cobo-Cuenca, 

Martín-Espinosa, Sampietro-Crespo, Rodríguez-Borrego och Carmona-Torres (2018) 

skriver att kemoterapibehandling leder till minskat sexuellt nöje och ökat obehag vid samlag. 

Kvinnor som genomgår hormonbehandling får ofta tidig menopaus och användandet av 

dessa läkemedel minskar vaginal smörjning, ger mindre sexuell tillfredsställelse och förlust 

av sexuell lust. 

Resultatet uppvisar att de flesta kvinnor med bröstcancer upplever ett behov av information 

för att hantera sin sjukdom. Abt Sacks et al., (2016) beskriver att lämplig information bidrar 

till att minska ångest. Informationen kan förbättra känslan av empowerment och patientens 

förståelse av sitt sjukdomstillstånd; vidare kan det även öka vårdkvalitén och 

patientsäkerheten. Det är avgörande att en patient är välinformerad för att hon ska kunna 

delta om besluten om vidare vårdprocess och behandlingar. Resultaten visar att kvinnor med 
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bröstcancer upplever rädsla för biverkningar och det kan bero på att de inte får tillräcklig 

information. Därför anser författarna att information kan ge patienterna trygghet och göra 

det möjligt för dem att hantera situationen lättare. Vidare bskriver Abt Sacks et al., (2016) 

att ålder, typ av diagnos, behandling och prognos är variabler som ska beaktas när det gäller 

information och att det krävs tid så att informationen förstås. Det är viktigt att information 

internaliseras och anpassas till patientens kunskap och uppfattning av sjukdomen. 

Information ska ges adekvat och gradvis för att möjliggöra för patienten att inleda en dialog 

med sjuksköterskan. I resultatet framkommer att bröstcancerpatienterna upplever att de inte 

har tillräckligt med tid när de får information och det leder till brist på förståelse. Enligt 

Sandberg (2012) ska information delas upp vid flera tillfällen samt anpassas till den enskilda 

individen. Information behöver följas upp, upprepas, förtydligas och förklaras. Det kan även 

vara värdefullt att muntlig information kompletteras med skriftlig. Eldh (2014) skriver att en 

viktig komponent för att skapa förutsättningar för patientens delaktighet i vården är att 

informera. För att information ska vara till nytta behöver den vara anpassad efter situationen 

som patienten befinner sig i och efter behovet av information, samt utifrån vad patienten 

redan vet. Sjuksköterskan ska ha en dialog med patienten så att informationen blir förstådd 

och informationsöverföringen optimal. Vid överföring av information krävs det en god 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten så att inte informationen tolkas fel. 

Därför anser författarna att de som blivande sjuksköterskor ska ta hänsyn till 

kommunikationen med patienten och ha en god dialog med dem. Författarna anser att 

kvinnor med bröstcancerdiagnos är i stort behov av information för att det ska underlätta 

deras situation och minska rädslan och oron inför behandlingen.  

Dessutom skriver Nygren och Lundman (2014) att patienten behöver mycket stöd under sin 

sjukdomsperiod. När patienten är delaktig i sin vård och behandling ökas tryggheten, 

säkerheten och tilliten. Sjuksköterskas stöd förstärker patientens inre styrka och gynnar 

hanteringen av sjukdomssituationen hos patienten. Sjuksköterskans stöd till patienten 

förebygger lidande och patienten känner sig sedd vilket främjar välbefinnandet och ger bättre 

livskvalitet. Vidare beskriver Eide och Eide (2009) att sjuksköterskan kan bidra till 

patientens bemästrande av sjukdomen på flera sätt. Det kan vara som en praktisk stödjare 

eller lyssnare eller att ge psykologiskt och existentiellt stöd. Att vara en samtalspartner 

medverkar till ett realistiskt perspektiv hos kvinnan på vad som bör göras och vad som kan 

uppnås på kort eller lång sikt. Enligt Leung et al., (2014) är att sjuksköterskans rådgivning 

och stöd förknippat med välbefinnande och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet hos kvinnor 

med bröstcancer. Leung et al., (2014) bekräftar att stöd är en stor aspekt som kan hjälpa 

kvinnor att klara av att ta sig igenom sjukdomsperioden. Författarna anser att patienter som 

har bröstcancer bör stödjas av vårdpersonalen för att det ska underlätta deras upplevelse, 

förstärka deras självkänsla och förebygga ohälsa. Därför är det viktigt med grundläggande 

information om diagnosen och behandlingarna till patienten för att stödja deras situation.   

Konklusion 

I resultatet framkommer olika upplevelser hos kvinnor som är drabbade av bröstcancer. Det 

framgår i resultatet att alla kvinnor upplever chock och förtvivlan i samband med beskedet. 

Sjukdomen kan leda till sårbarhet och betraktas som ett hot mot deras liv. Rädsla och oro 

uppträder inför behandlingar. Biverkningar vid bröstcancer leder till lidande och orsakar 

både fysiska och psykiska biverkningar.  Lidandet påverkar patienten i vardagslivet och ger 
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henne sämre livskvalitet. Bröstcancerpatienter behöver vägledning och tydlig information 

för att hantera sjukdomen och inte känna sig ensamma. Sjuksköterskan har en betydande roll 

för att lindra och förebygga lidande; det är genom att visa förståelse för patientens situation 

och tillgodose patientens behov av information samt utföra en bra vård. Vidare bör 

sjuksköterskan bemöta bröstcancerpatienten på ett professionellt sätt och ha ett gott 

bemötande för att uppmuntra henne och göra det lättare för henne att klara av situationen.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling inom ämnet 

Genom studien framkommer kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer och de 

behandlingar som blir en följd av sjukdomsdiagnosen. Studien påvisar bröstcancerdrabbade 

kvinnors behov av information och stöd om behandlingar och biverkningar.  Sjuksköterskan 

är en viktig resurs för att vårda kvinnor med bröstcancer och öka deras välmående. De blir 

mer förberedda inför varje steg i behandlingen genom att de får adekvat information och 

stöd från sjuksköterskan. Genom att fånga upp kvinnans behov kan sjuksköterskan vara en 

vägledare. 

Idag är överlevandet mycket högre än förr i tiden för bröstcancerpatienter. Det kan bero på 

att forskningen genom omfattande insatser hittat flera behandlingsalternativ. Utvecklingen 

av behandlingarna ökar kraven på omvårdnad som ges till patienten. Forskningen fokuserar 

på att utföra goda omvårdnadsinsatser för patienterna och bemöta deras upplevelse med 

empati och respekt. Ytterligare forskning kan behövas för att identifiera upplevelsen hos 

kvinnor som drabbats av bröstcancer. Det är viktigt att ämnet lyfts för att öka kunskapen hos 

sjuksköterskor och förbättra strategierna för att främja patientens välmående.  
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Bilaga 1: Granskningsmall enligt Friberg (2017). 

 

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 beskrivna? 

 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 en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 

 

Kvantitativa 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 beskrivna? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur har urvalet gjorts, t. 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 förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, exempelvis vad 

gäller generaliserbarhet?  

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 
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Bilaga 2.Översikt av sökord 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

PubMed 

2019-08-28 

 

 

Body image* AND 

breast cancer* AND 

Women 

Filter: Review, Full 

text, 10 years 

69 69 4 1 

PubMed 

2019-08-28 

Breast Cancer* 

AND experiences 

AND Women 

Filter: Review, Full 

text, 10 years 

284 284 5 2 

CINAHL 

2019-08-29 

Breast Cancer* 

AND (Informations) 

AND Women 

Filter: Peer-Review, 

Full text, 2015-2019 

449 449 5 1 

CINAHL 

2019-08-29 

Breast Cancer* 

AND experiences 

AND 

informations 

Filter: Peer-Review, 

Full text, 2009-2019 

202 202 4 2 

CINAHL 

2019-08-30 

Breast cancer AND  

Treatment 

sexuality*AND 

Women  

Filter: Peer-Review, 

Full text, 2019 

139 139 6 4 

CINAHL 

2019-08-30 

Breast cancer AND  

Dysfunction AND 

sexuality* 

AND Women 

Filter: Peer-Review, 

Full text 

20 20 5 1 
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PubMed 

2019-09-02 

Sexuality* AND 

Breast Cancer* 

AND experience 

Filter: Review, Full 

text. 

18 18 3 1 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

CINAHL 

2019-09-03 

Women AND Breast 

Cancer* AND 

(Cognitive*) AND 

Experience 

Filter: Peer-Review, 

Full text. 

 

37 37 5 3 

MEDLINE 

2019-09-06 

Breast cancer* AND 

Experience And  

Metastat* Women 

Filter: Review, Full 

text. 

159 159 6 1 

 

 

Bilaga 3: Sammanfattning av analyserande artiklar 

 

Titel: A 

prospective 

exploration of 

symptom 

burden clusters 

in women with 

breast cancer 

during 

chemotherapy 

treatment. 

Författare: 

Browall, M., 

Brandberg, Y., 

Nasic, S., 

Rydberg, P., 

Bergh, J., 

Rydén, A., … 

Wengström, Y. 

Tidskrift: 

Supportive 

Care in Cancer 

Syfte, 

perspektiv 

Syftet var att  

Utvärdera 

användbarheten 

av 

hemoglobinaddu

kt till bättre 

skräddarsydda 

doser av 

kemoterapi med 

cyklofosfamid 

Metod 

153 

nydiagnostiserad

e patienter med 

histologiskt 

bekräftad 

bröstcancer från 

stadium I till III 

som deltog i en 

randomiserad 

studie. 

Resultat  

Resultatet 

visade att flera 

symtom såsom 

energi brist, 

tråkiga känsla, 

söm besvär. 

Koncentrations

svårighet, 

smärta och 

orolighet 

uppvisar hos 

cancerpatienter  

med 

kemoterapi 

behandling.    

Förekomst av 

forskningsetisk

a övervägande 

Etiskt 

godkände för 

studien från 

Regional etisk 

kommitté. 
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Årtal: 2016 

 

Titel: Native 

American 

breast cancer 

survivors' 

physical 

conditions 

and quality of 

life 

Författare: 

Burhansstipan

ov L, Krebs 

LU, Seals BF, 

Bradley AA, 

Kaur JS, Iron 

P, … Gamito.  

Tidskrift: 

Cancer 

(0008543X) 

 

Årtal: 2010 

Syftet 
perspektiv: Det 

övergripande 

syftet med 

NACES är att 

förbättra 

livskvaliteten 

för indianer som 

är överlevande 

av bröstcancer 

genom att 1) 

utveckla och 

testa kulturellt 

specifikt 

material för 

cancerundervisn

ing, 2) att göra 

materialen lätt 

tillgängliga via 

Internet och 3) 

att hjälpa 

överlevande att 

hitta resurser för 

att hjälpa dem 

med sina 

cancerproblem 

Metod  

266 patienter 

deltog i studjen. 

NACES är ett 

samhällsstyrt 

forsknings- och 

utbildningsproje

kt, baserat på 

den sociala 

kognitiva 

teoretiska 

modellen. 

Deltagarna 

genomför en 

QOL-

undersökning 

som innehåller 

fysiska, 

psykosociala, 

andliga och 

sociala 

komponenter. 

Resultat: För 

första gången 

rapporteras 

överlevnadspro

blem specifikt 

för indianers 

bröstcancerpati

enter (n = 

266). Valda 

åtkomstproble

m 

dokumenterar 

situationer som 

bidrar till 

skillnader. 

Komorbiditeter 

som högt 

blodtryck och 

artrit är vanliga 

hos de 

överlevande, 

med mer än en 

tredjedel som 

har diabetes, 

förutom 

bröstcancer. 

Förekomst av 

forskningsetisk

a övervägande 

etiskt 

godkände för 

studien från 

National 

Native 

American 

Cancer 

Survivors ' 

Support 

Network. 

Titel: 

Women’s 

experiences of 

social support 

during the first 

year following 

primary breast 

cancer surgery. 

Författare: 

Drageset, S., 

Lindstrøm, T. 

C., Giske, T., 

& Underlid, K. 

Tidskrift: 

Scandinavian  

Journal of 

Caring 

Sciences 

Årtal: 2016 

Syfte Perspektiv 

Syftet med 

studie var att 

beskriva 

kvinnors 

upplevelse av 

socialt stöd 

under deras 

första år primär 

bröstcancer- 

operation 

Metod 

Kvalitativ 

uppföljnings- 

Studie. 

Semistrukturera

de 

Intervjuer med 

10 kvinnor 

Resultat 

Information 

och 

förklaringar 

var teman som 

identifierades. 

Att dela 

ömsesidiga 

erfarenheter 

ökade kvinnor 

kunskap om 

cancer, och 

ökade 

upplevelse av 

stöd.   

Förekomst av 

forskningsetisk

a övervägande 

Regionala 

kommittén 

godkände 

denna studie. 

Deltagarna 

skyddades 

genom 

skriftligt 

medgivande 

och 

förtrolighet 
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Titel: The 

impact of 

breast cancer 

treatments on 

sleep quality 

1 year after 

cancer 

diagnosis 

Författare: 

Fontes, F., 

Pereira, S., 

Costa, A. R., 

Gonçalves, M. 

& Lunet, N. 

Tidskrift: 

Supportive 

Care in Cancer 

 

Årtal: (2017) 

 

Syftet och 

perspektiv: det 

ökande antalet 

kvinnor som 

lever längre med 

potentiella 

biverkningar av 

bröstcancerbeha

ndling belyser 

behovet av en 

omfattande 

bedömning av 

dess börda. 

Därför syftade 

vi att kvantifiera 

sambandet 

mellan olika 

bröstcancerbeha

ndlingar och 

sömnkvalitet 1 

år efter 

diagnosen. 

Metod: En 

kohort av 502 

nyligen 

diagnostiserade 

bröstcancerpatie

nter följdes 

prospektivt. 

Sovkvalitet 

utvärderades 

med Pittsburgh 

Sleep Quality 

Index (PSQI), 

vid baslinjen 

och vid 1-års 

uppföljning. 

Oddsförhållande

n (OR) 

beräknades för 

att kvantifiera 

sambandet 

mellan 

patientens 

egenskaper och 

dålig 

sömnkvalitet.  

Resultat: 

Totalt 60,2% 

av patienterna 

hade dålig 

sömnkvalitet 

före 

bröstcancerbeh

andlingar, 

särskilt de med 

ångest. 

Strålbehandlin

g ökade risken 

för dålig 

sömnkvalitet 

vid 1 år och 

det fanns en 

tendens till en 

högre risk hos 

dem som 

lämnades till 

kemoterapi, 

även om det 

inte är 

statistiskt 

signifikant . 

Studien 

godkändes av 

etiska 

kommittén vid 

det 

portugisiska 

institutet för 

onkologi i 

Porto (ref. 

CES 406/011) 

och av den 

portugisiska 

myndigheten 

för dataskydd 

(ref. 

9469/2012). 

Alla deltagare 

gav skriftligt 

informerat 

samtycke. 

https://link-springer-com.libraryproxy.his.se/journal/520
https://link-springer-com.libraryproxy.his.se/journal/520
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Titel: Self-

reported side 

effects of breast 

cancer 

treatment: a 

cross-sectional 

study of 

incidence, 

associations, 

and the 

influence of 

exercise 

Författare: 

Gho, S. A., 

Steele, J. R., 

Jones, S. C., & 

Munro, B. J.  

 

Tidskrift: 

Cancer Causes 

& Control  

 

Årtal: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet: 

perspektiv: 

Denna studie 

syftade till att få 

en bättre 

förståelse av 

bröstcancerbeha

ndlingsrelaterad

e biverkningar 

genom att 

identifiera 

potentiella 

patientkarakteris

tiska föreningar, 

inklusive 

nuvarande 

träningsnivåer. 

Metod: 432 

bröstcancerpatie

nter genomförde 

en 

onlineundersökn

ing som 

behandlade 

deras 

behandling och 

demografiska 

bakgrund, 

nuvarande 

träningsnivåer 

och 

självrapporterad

e biverkningar 

av 

behandlingen. 

Biverkningar 

övervägdes i en 

binär logistisk 

regression mot 

ålder, kirurgi, 

som för 

närvarande 

genomgår 

behandling och 

träningsnivåer 

för att fastställa 

betydande 

förhållanden  

Resultet: 

Lumpektomipa

tienter 

rapporterade 

mindre troliga 

muskler än 

mastektomipati

enter. Kvinnor 

som för 

närvarande 

genomgår 

behandling var 

mer benägna 

att rapportera 

värmevallning

ar än kvinnor 

avslutade 

behandlingen. 

Förekomst av 

forskningsetisk

a övervägande 

genom att  

deltagarens 

informerade 

samtycke 

erhölls 

varigenom den 

första sidan i 

undersökninge

n var ett 

informationsbl

ad för 

deltagarna som 

deltagarna 

klickade på 

"Jag 

godkänner" för 

att gå vidare 

med 

onlineundersök

ningen. 

University 

Human 

Research 

Ethics 

Committee 

godkände alla 

procedurer för 

insamling av 

data 

 

Titel:  

Same-day 

breast 

cancer 

surgery: a 

qualitative 

study of 

women’s 

lived 

experiences

. 

Författare: 

Greenslade 

MV, Elliott 

Syfte, Perspektiv 

Syfte var att 

förstå 

erfarenheterna av 

kvinnor som har 

samma dag 

bröstcancer 

operation och 

göra 

rekommendatione

r för att hjälpa 

hälso-och 

sjukvårdspersonal 

Metod: studjen 

genomfördes 

med 13 

patienter. 

En 

konstruktivistis

k metod med 

djupintervjuer 

och jämförande 

analys. 

Resultat 

Teman för 

förberedelser, 

stöd och 

vårdintervention 

för 

samhällshälsovår

d var av största 

vikt för effektiv 

hantering och 

återhämtning. 

Förekomst av 

forskningsetisk

a övervägande 

Studie 

godkände från 

 Human 

Investigations 

Committee, 

Memorial 

University of 

Newfondand, 

Kanada. 
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B, & 

Mandville-

Anstey SA. 

Tidskrift: 

Oncology 

Nursing 

Forum 

 

Årtal: 2010 

 

för att förbättra 

vårdkvaliteten.   

 

Titel: 

Sexual 

dysfunction 

in young 

women with 

breast 

cancer. 

Författare: 

Kedde H., 

van de Wiel 

H. B.M., 

Weijmar 

Schultz W. 

C. M & 

Wijsen, C 

Tidskrift: 

Supportive 

Care in 

Cancer 

Årtal: 2013 

Syfte, 

Perspektiv 

Syftet med 

denna studie 

var att 

bestämma 

förekomsten 

av sexuell 

dysunktion 

hos unga 

kvinnor med 

bröstcancer 

och att 

bedöma 

sambandet 

mellan 

sexuell 

dysfunktion 

och 

behandlingar. 

Metod 

Information om 

sexuell funktion 

samlades in via ett 

internetfrågeformu

lär. 

Respondenterna 

inkluderades om 

de hade 

diagnostiserats 

med bröstcancer 

under de senaste 6 

åren och för 

närvarande var 45 

år eller yngre. 

Totalt fyllde 345 

kvinnor 

frågeformuläret. 

Resultat 

Av kvinnorna som 

fortfarande 

genomgick 

behandling hade 

64% en sexuell 

dysfunktion. Hos 

kvinnor som hade 

avslutat 

behandlingen var 

detta 45%. Alla 

bedömda 

dysfunktioner var 

vanligare bland 

dessa unga kvinnor 

med bröstcancer 

jämfört med 

kvinnor i den 

nederländska 

befolkningen. 

Särskilt orsakade 

tidig menopaus och 

hormonbehandling 

långvarig 

förekomst av 

könsuppväckningss

törning. 

Denna studie 

beställdes av 

Dutch Breast 

Cancer 

Association 

(BVN) och 

Amazon 

Foundation - 

en 

organisation 

specifikt 

inriktad på 

unga kvinnor 

med 

bröstcancer. 

Denna studie 

krävde inte 

godkännande 

av en 

institutionell 

granskningsk

ommitté 

 

Titel: French 

women’s 

representations 

and 

experiences of 

the post-

treatment 

management of 

Syfte, 

Perspektiv 

Syfte med 

studie var att 

undersöka hur 

Franska 

kvinnor 

upplevde 

Metod 

En kvalitativ 

mtod som 

baserade på 

enskilda 

semistrukturerade 

intervjuer som 

undersökte 

Resultat 

Resultatet 

byggde upp på 

fyra 

huvudfrågor, 

att bröstcancer 

är en 

förändring i 

Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 

Studie fick 

godkänd av 

etikkommittén 

för kliniska 

utredningscentra 
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breast cancer 

and their 

perception of 

the general 

practitioner’s 

role in follow-

up care: A 

qualitative 

study. 

Författare: 

Laporte, C., 

Vaure, J., 

Bottet, A., 

Eschalier, B., 

Raineau, C., 

Pezet, D., & 

Vorilhon, P. 

Tidskrift: 

Health 

Expectations 

Årtal: 2017 

hantering av 

bröstcancer 

efter beskedet 

och 

behandlingen 

och även om 

uppfattade 

läkarens roll i 

uppföljning. 

uppfattningar och 

erfarenheter 

relaterade till 

smärtsamma 

livhändelser hos 

överlevande av 

bröstcancer. 21 

patienter mellan 

30 och 86 år 

intervjuades. 

livet, hur 

patienter 

tänkte på 

framtiden, hur 

patienter 

hanterade 

effekterna av 

behandlingen 

och 

patienternas 

förväntningar 

av sin läkare.   

i Rhone Alpes- 

Auvergne- 

området.   
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Titel: The 

Relationship 

Between 

Insomnia and 

Cognitive 

Impairment in 

Breast Cancer 

Survivors  

 

Författare: 

Liou, K. T., 

Ahles, T. A., 

Garland, S. 

N., Li, Q. S., 

Bao, T., Li, 

Y., … Mao, J. 

J.  

 

Tidskrift: 

JNCI Cancer 

Spectrum 

 

Årstal: 2019 

 

Syftet, 

perspektiv: är 

att utvärdera 

riskfaktorer 

förknippade 

med den totala 

symtombördan 

och hur dessa 

symtom 

påverkar 

kliniska resultat 

relaterade till 

bröstcancer. 

Metod: 

totalt 1518 

patienter med 

breast cancer och 

av dessa gick 

1321med på att 

delta och gav 

samtycke, och 

197 deltog inte på 

grund av brist på 

tid att genomföra 

undersökningen. 

Resultat:  

Bland 1072 

patienter 

rapporterade 

556 

sömnlöshet 

och 847 

stördes av 

kognitiva 

symptom.  

Etiskt godkände 

för studien från 

den 

institutionella 

gransknings 

nämnde vid 

university of 

Pennsylvania 

och Acc:s 

kliniska 

prövningar för  

Vetenskaplig  

Granskning 

Och 

övervakning 

Godkände 

studien 

 

 

Titel: Living 

with 

Metastatic 

Breast Cancer: 

A Qualitative 

Analysis of 

Physical, 

Psychological, 

and Social 

Sequelae. 

Författare: 

Mosher, C. E., 

Johnson, C., 

Dickler, M., 

Norton, L., 

Massie, M. J., 

& DuHamel, 

K. 

Tidskrift: 

Breast Journal 

Syfte, 

Perspektiv 

syftet med 

denna 

forskning att 

identifiera oro 

bland 

nödställda 

kvinnor med 

metastaserade 

bröstcancer 

med huvudvikt 

på deras 

upplevelse av 

fysisk och 

emotionell 

svårighet, 

sociala 

begränsningar 

och 

Metod 

En kvalitativ 

studie med 44 

patienter som 

drabbade med 

bröstcancer. 

Målet var att 

beskriva inverkan 

av metastaserande 

bröstcancer och 

dess behandling 

hos kvinnor. 

Resultat 

Resultaten visade 

att flera 

livskvalitetsproble

m efter beskedet 

av bröstcancer och 

bröstcancerdiagno

s. Känslor av 

chock och 

isolering. Stora 

rädsla för 

sjukdomen 

progression, och 

oroande svar på 

deras prover. 

Förekomst 

av 

forskningseti

ska 

övervägande 

Studien fick 

godkänd av 

studiemetode

r av 

Memorial 

Sloan- 

Kettering 

Canser 

center 

(MSKCC). 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liou%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31355357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahles%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31355357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garland%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31355357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garland%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31355357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20QS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31355357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bao%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31355357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31355357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31355357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mao%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31355357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mao%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31355357
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Årtal: 2013 existentiella 

problem. 

Patient 

perspektiv. 

Titel: 

Prevalence and 

correlates of 

sexual 

morbidity in 

long-term 

breast cancer 

survivors. 

Förfatare: 

Raggio, G. A., 

Butryn, M. L., 

Arigo, D., 

Mikorski, R., 

& Palmer, S. 

C. 

Tidskrift: 

Psychology & 

Healt 

Årtal: 2014 

 

Syfte, 

Perspektiv 

Syftet var att 

visa negativa 

sexuella 

effekter såsom 

störd sexuell 

funktion, 

sexuell ångest, 

och kvinnor 

som missnöjd 

med sin kropp. 

Metod 

83 bröstcancer 

patienter 

genomförde 

undersökningar 

en median på sju 

år efter 

diagnosen. 

Undersökningsobj

ekt undersöktes 

demografisk, 

diagnostisk och 

klinisk 

information, 

förutom sexuell 

aktivitet, sexuell 

function  

kroppsbild. 

Resultat  

Sjuttiosju procent 

av alla deltagare 

och 60% av 

sexuellt aktiva 

deltagare 

kvalificerade sig 

för sexuell 

dysfunktion 

baserat på FSFI. 

Mellan 37 och 

51% uppfyllde 

kriterierna för 

sexuell 

dysfunktion hos 

kvinnor, baserat 

på två FSDS-R-

kliniska avbrott. 

Förekomst 

av 

forskningseti

ska 

övervägande 

Studie 

godkändes 

från National 

Cancer 

Institute- 

betecknad 

Comprehensi

ve Cancer 

Center i 

Philadelphia 
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Titel: 

Ecological 

momentary 

assessment 

of sleep, 

symptoms, 

and mood 

during 

chemotherap

y for breast 

cancer 

Författare: 

Ratcliff, C. 

G., Lam, C. 

Y., Arun, B., 

Valero, V. 

&  Cohen, L.  

Tidskrift: 

Psycho-

Oncology 

Årtal: 2014 
 

Syftet, 

perspektiv: 

studien 

undersökte 

sambandet 

mellan sömn 

före och under 

en 

kemoterapicyk

el (CT) för 

bröstcancer 

med symtom 

och humör 

under en CT-

cykel. 

Metod: Tjugo 

kvinnor som 

genomgick CT för 

bröstcancer 

fullbordade 

Pittsburgh Sleep 

Quality Index 

(PSQI) 1 timme 

före en CT-

infusion. Under 3 

veckor efter 

infusion 

uppskattade 

deltagarna 

sömneffektivitet, 

minuter att sova 

(sömnfördröjning)

, antal nattliga 

vakningar 

(sömnfragmenteri

ng (SF)) och 

sömnkvalitet (SQ) 

Resultat: 

visade att 

störd sömn 

före CT-

infusion var 

förknippad 

med större 

trötthet, och 

mer negativt 

och orolig 

stämning 

under 3-

veckors CT-

cykel. 

Tidsfördröjda 

analyser som 

kontrollerade 

för humör / 

symptombety

g 

rapporterade 

föregående 

kväll 

avslöjade att 

längre 

sömnlatens 

och större SF 

var 

förknippade 

med större 

trötthet på 

dagen; sämre 

SQ och större 

SF var 

föregångare 

av sämre 

morgon 

negativt 

humör, och 

större SF var 

förknippade 

med att 

känna sig 

mer passiv 

och dåsig. 

Detta projekt 

stöds av ett 

forskningsbidra

g från National 

Institute of 

Health / 

National 

Institute of 

Mental Health 

 

 

https://onlinelibrary-wiley-com.libraryproxy.his.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ratcliff%2C+Chelsea+G
https://onlinelibrary-wiley-com.libraryproxy.his.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lam%2C+Cho+Y
https://onlinelibrary-wiley-com.libraryproxy.his.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Arun%2C+Banu
https://onlinelibrary-wiley-com.libraryproxy.his.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Valero%2C+Vincente
https://onlinelibrary-wiley-com.libraryproxy.his.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Valero%2C+Vincente
https://onlinelibrary-wiley-com.libraryproxy.his.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cohen%2C+Lorenzo
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Titel:  

Self-Reported 

Cognitive 

Impairment 

After Breast 

Cancer 

Treatment in 

Young 

Women from 

the 

ELIPPSE40 

Cohort: The 

Long-Term 

Impact of 

Chemotherap

y 

Författare: 

Rey, D., 

Bouhnik, A.-

D., Mancini, 

J., Bendiane, 

M.-K., Séror, 

V., & Viens, 

P. 

Tidskrift: 

Breast 

Journal 

Årtal: 2012 

 

Syfte, 

perspektiv 

Syftet var att 

psykosociala 

sårbarhet hos 

kvinnor som 

drabbade 

med 

bröstcancer 

och hur 

cancer 

behandlingen 

kan påverkar 

livskvaliteten

. 

Metod  

222 kvinnor med  

tillgänglig  

medicinsk  

information  

deltagit i  

telefonintervjuern

a. 

En kohortstudie  

inklusive  

telefonintervjuer.  

Vid varje  

intervju  

definieras 

 CI som  

självrapport  

om ofta  

minnesförlust  

och 

uppmärksamhets 

definitioner. 

Patientdata och 

telefonintervjuer 

planerades 28 

månader efter 

diagnos. Data 

samlades in om 

vardagsliv, 

psykosociala 

egenskaper.   

Resultat  

Resultatet visade 

att den 

fysiologiska 

fluktuationen av 

östrogennivåer 

hos patienter 

med bröstcancer 

efter mastektomi 

och behandlingar 

kan vara en orsak 

för kognitiva 

problem. 

Depression och 

trötthet var 

kända för att vara 

efter 

cancerdiagnos 

särskilt hos unga 

kvinnor och kan 

orsakas 

minnesförsämrin

g eller annat 

psykologiskt 

besvär.   

Förekomst av 

forskningsetisk

a övervägande 

Studie  

godkände av 

forsknings 

ministeriet 

(FNS) den 

allmänna 

hälsoriktningen 

(DGS), 

National 

Institute of 

Cancer (INCA) 

 

Titel: Sexuality 

after breast 

cancer 

treatment: 

changes and 

coping strategies 

among Japanese 

survivors. 

Förfatare: 

Takahashi M, & 

Kai I.   

Tidskrift: 

Social Science 

& Medicine 

 

Syfte, 

perspektiv 

Syftet var att 

undersöka 

kvinnor 

upplevelser på 

sexualitet efter 

bröstcancerbeh

andling   

Metod 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

21 patienter med 

bröstcancer. 

En kvalitativ 

metod för att 

undersöka de 

bakomliggande 

frågorna om 

kvinnors 

upplevelser av 

sexualitet efter 

bröstcancer. 

Resultat 

Resultatet 

visade att 

tveksamma vid 

återupptagande 

av sex efter 

behandlingar. 

Faktorer som 

påverkade 

kvinnors 

återhämning 

efter 

behandlingen. 

Förekomst 

av 

forskningset

iska 

övervägand

e 
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Årtal: 2005 

 

Titel: 

Differences in 

dietary intake 

during 

chemotherapy in 

breast cancer 

patients 

compared to 

women without 

cancer.  

 

Författare: 

Vries, Y., Berg, 

M., Vries, J., 

Boesveldt, S., 

Kruif, J., Buist, 

N., … Timmer-

Bonte, J. H. N. 

 

Tidskrift: 

Supportive Care 

in Cancer  

 

Årtal: 2017 

 

Syftet, 

perspektiv: 

Bröstcancerpat

ienter som får 

kemoterapi 

upplever ofta 

symtom som 

illamående, 

kräkningar och 

aptitlöshet som 

potentiellt 

påverkar 

kostvanor. 

Denna studie 

bedömde 

intaget av 

energi, 

makronäringsä

mnen och 

livsmedelsgrup

per före och 

under 

kemoterapi hos 

bröstcancerpati

enter jämfört 

med kvinnor 

utan cancer, 

och bestämde 

sambandet 

mellan 

symtom och 

energi och 

makronäringsi

ntag. 

 

Metod:  

Denna studie 

inkluderade 117 

nydiagnostiserade 

bröstcancerpatient

er planerade för 

kemoterapi och 

88 kvinnor utan 

cancer. Vanligt 

intag före 

kemoterapi 

utvärderades med 

en frågeformulär 

för matfrekvens. 

Två 24-timmars 

dietåterkallelser 

avslutades på 

slumpmässiga 

dagar för varje 

deltagare under 

hela 

kemoterapibehan

dlingen för 

patienter och 

inom 6 månader 

efter rekrytering 

för kvinnor utan 

cancer. Kort efter 

dietens 

återkallelse fyllde 

deltagarna ut 

enkäter om 

symptom. 

 

 

Resultat: Före 

kemoterapi var 

vanligt energi 

och 

makronäringsint

ag likartat för 

bröstcancerpatie

nter och kvinnor 

utan cancer. 

Under 

kemoterapi 

rapporterade 

bröstcancerpatie

nter ett betydligt 

lägre intag av 

energi, fett, 

protein och 

alkohol än 

kvinnor utan 

cancer, vilket 

framgår av ett 

lägre intag av 

konditorivaror, 

kex, baljväxter 

och 

köttprodukter. 

En minskning 

av subjektiv 

smakuppfattning

, aptit och 

hunger och 

upplever en torr 

mun, svårigheter 

med att tugga, 

brist på energi 

och illamående 

var förknippade 

med ett lägre 

energiintag. 

Alla 

förfaranden 

som 

utfördes i 

studier med 

mänskliga 

deltagare 

var i 

överensstäm

melse med 

de etiska 

standardern

a för den 

institutionel

la och / eller 

nationella 

forskningsk

ommittén 

och med 

Helsingfors

deklaratione

n från 1964 

och dess 

senare 

ändringar 

eller 

jämförbara 

etiska 

standarder 

 

Titel: The 

Experience of 

Living With 

Metastatic 

Breast Cancer—

Syfte, 

perspektiv 

Syftet var om 

hur kvinnor 

upplevde med 

Metod 

 Studie 

inkluderades 

med både 

kvantitativa 

Resultat 

Resultat från 

kvantitativa studie 

kategoriserades i tre 

breda område, 

Förekomst 

av 

forskningset

iska 

http://web-a-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/detail/detail?vid=3&sid=6ae7e120-b4a6-4916-a9f7-1433cb0fc4e9%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://web-a-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/detail/detail?vid=3&sid=6ae7e120-b4a6-4916-a9f7-1433cb0fc4e9%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://web-a-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/detail/detail?vid=3&sid=6ae7e120-b4a6-4916-a9f7-1433cb0fc4e9%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://web-a-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/detail/detail?vid=3&sid=6ae7e120-b4a6-4916-a9f7-1433cb0fc4e9%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://web-a-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/detail/detail?vid=3&sid=6ae7e120-b4a6-4916-a9f7-1433cb0fc4e9%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://web-a-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/detail/detail?vid=3&sid=6ae7e120-b4a6-4916-a9f7-1433cb0fc4e9%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://web-a-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/detail/detail?vid=3&sid=6ae7e120-b4a6-4916-a9f7-1433cb0fc4e9%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://web-a-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/detail/detail?vid=3&sid=6ae7e120-b4a6-4916-a9f7-1433cb0fc4e9%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
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A Review of the 

Literature. 

Författare: 

Willis, K., 

Lewis, S., Ng, 

F., & Wilson, L. 

Tidskrift: 

Health Care for 

Women 

International 

Årtal: 2015 

MBC 

undersökning, 

även kallade 

avancerad, 

sekundär 

bröstcancer, 

uppstår när 

cancerceller 

har spridit sig. 

och 

kvalitativa 

metoder. 

Medan 

kvantitativa 

och 

kvalitativa 

metoder 

tillhandhåller 

olika former 

av kunskap.   

Kvalitativ 

studie genom 

att intervjua 

kvinnor flera 

gånger 

mellan två 

veckor och 

24 månader 

efter deras 

diagnos av 

återkommand

e bröstcancer. 

 

Antalet 

kvinnor är 

inte angivna  

utan studien 

har 

gänomförts i 

13 länder.  

negativa 

konsekvenser, 

tillfredsställelse med 

vårdgivare och 

livsstrategier, vikten 

av hopp, hälsa och 

livskvalitet. 

Resultatet av 

kvalitativ studie 

visade att kvinnor 

upplevde flera och 

sammanhängande 

symtom med sin 

sjukdom såsom 

trötthet, brist på 

energi, svår sömn, 

smärta, problem med 

sexuellt intresse.   

 

 

övervägand

e 

Studie 

godkände 

från 

University 

of Sydney. 

 

 

  

 



 

 

 


