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Bakgrund: Bröstcancer är en vanlig sjukdom bland kvinnor och allt mer flera kvinnor 

drabbas. Det finns olika typer av bröstcancerbehandlingar. Alla behandlingar kan medföra 

biverkningar som kan påverka kvinnor både psykiskt och fysiskt. Sjuksköterskans roll och 

ansvar är att uppmärksamma dessa kvinnor i de olika stadierna av bröstcancer för att kunna 

ha koll på kvinnornas mående. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors 

upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: Studien är en litteraturöversikts studie med 

kvalitativ och kvantitativ metod och består av 10 artiklar. Resultat: Består av ett huvudämne 

med två underteman och fyra subteman. Som visade att kvinnor upplevde att kroppslig 

förändring av bröstcancer och som resulterade i sociala konsekvenser. Konklusion: Studien 

visar att kvinnorna är i behov av ett stöd efter behandlingen av bröstcancer och att de 

upplever att den kroppsliga förändringen ger en stor påverkan i deras liv och vardag. 
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Background: Breast cancer is a common disease which affects a lot of women. There are 

many different kinds of treatments of breast cancer. All treatments can cause side effects 

that can affect the women mentally and psychically. The role and responsibility of a nurse is 

to notice these women in the various stages of breast cancer to be able to keep track of the 

women's mood. Purpose: The aim of this study was to describe women's experiences of 

living with breast cancer. Method:  A literature review study with qualitative and 

quantitative methods and consists of 10 articles.  Result:  The result shows that women with 

breast cancer experienced both physical and psychological changes. These changes consist 

of experiencing changes in body image, sexual problems and problems within their family 

life. These women require help or support from nurses during and after treatments. 

Conclusion: Women with breast cancer are in need of support after treatment of breast 

cancer as well. Their experience of body image changes may lead to affecting their life and 

everyday life. 
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INLEDNING 

I Sverige drabbas varje dag cirka 20 kvinnor av bröstcancer. Bröstcancer påverkar individens 

livskvalitet, då det inverkar på alla aspekter i individens dagliga liv fysiskt som psykiskt. För 

att kunna leva ett så normalt liv som möjligt behöver dessa kvinnor med bröstcancer mycket 

stöd. I rollen som sjuksköterska är det viktig att kunna förstå kvinnans upplevelse av att leva 

med bröstcancer för att därigenom kunna erbjuda kompetent stöd och underlätta det dagliga 

livet för kvinnan trots sjukdomen och dess behandling.    

BAKGRUND 

Bröstcancer och dess uppkomst och utveckling 

Bergman et al.(2018) skriver att det finns cirka 200 olika former av cancer. Orsaken till 

cancer är att ett fel uppstår i generna och i cellens DNA. Felet gör att cellerna på en viss plats 

tar skada och att cellerna inte längre kan föröka sig som de ska. Cellerna börjar då växa 

onormalt och okontrollerbart vilket resulterar i att det bildas en klump av celler som blir en 

tumör (Bergman et al., 2018). Bröstcancer är en av de vanligaste formerna av cancer bland 

kvinnor i hela världen, vilket påverkar 2,1 miljarder kvinnor varje år i världen och som 

orsakar det största antalet cancerrelaterade dödsfall bland kvinnor. År 2018 beräknas det att 

627 000 kvinnor dog av bröstcancer, vilket är cirka 15 % av alla dödsfall bland kvinnor. 

Bröstcancerfrekvensen är högre bland kvinnor i mer utvecklade regioner i världen (WHO, 

2019). Varje år får cirka 9700 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer. 90 % av dessa 

kvinnor har en överlevnadschans och 66 % av dessa kvinnor är i åldern 19- 65 (Söderman et 

al., 2019). Bröstcancer är en form av elakartad tumör i bröstet. Kvinnans bröst innehåller 

bland annat bröstkörtlar som består av små lober där mjölken produceras. Varje körtel har 

en mjölkgång som leder mjölken till bröstvårtan och vårtgården. Ofta börjar cancern bildas 

i mjölkgångarnas celler, så kallad ductal cancer. Den kan också uppstå i mjölkkörtlarna, så 

kallad lobulär cancer. I enskilda fall har cancern även sitt ursprung i den bindväv som finns 

mellan mjölkkörtlarna. Riskfaktorer för bröstcancer kan vara ärftliga och en sen graviditet 

kan även öka risken. Övervikt, rökning, stort alkoholintag och användning av p-piller innan 

20-års ålder ökar också risken för bröstcancer (Ericson & Ericson, 2012).  

Det finns fyra olika stadier av bröstcancer som det utgår ifrån. I Stadium noll eller cancer in 

situ som är en tidig form av cancer. Den växer på de ställen där den uppkommit. I Stadium 

ett kan tumören vara mindre än två centimeter och den har då ännu inte spridit sig till 

lymfkörtlarna i armhålan. I Stadium två kan tumören vara mellan två till fem centimeter i 

storlek och cancerceller kan hittas i armhålans lymfkörtlar. I Stadium tre kan tumören ha 

vuxit mer än fem centimeter och den har ofta spridit sig till lymfkörtlar i armhålan. I Stadium 

fyra har cancern spridit sig och är mer avancerad för att det har bildats metastaser i andra 

delar av kroppen, till exempel i lungan eller levern (Cancerfonden, 2018).  
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Symtom och diagnos  

Symtom som uppstår vid bröstcancer kan vara uppkomst av en knöl i bröstet. Oftast upptäcks 

en knuta vid palpation men inte alltid.  Förstorat och hårt bröst, hudrodnad kan uppstå kring 

bröstet och indragningar i huden. Det kan även komma blod eller vätska från bröstvårtan. 

Smärta och ömhet i bröstet är inte vanliga symtom vid bröstcancer (Ericson & Ericson, 

2012). För att bekräfta och fastställa diagnosen kombineras tre olika undersökningar. Dessa 

är klinisk undersökning, finnålspunktion och mammografiundersökning eller ultraljud. Vid 

den kliniska undersökningen inspekteras och bedöms bröstets storlek. Inspektionen sker 

genom att lymfkörtlarna palperas i armhålan och på halsen. I mammografiundersökningen 

tas röntgen eller ultraljud på bröstet och då kan de små tumörerna som inte kan hittas vid 

klinisk undersökning upptäckas. Vid finnålspunktion sugs celler ut från den misstänkta 

tumören med en särskild spruta ut. Om det inte räcker med att suga ut celler från tumören, tas 

ett annat prov som kallas för mellan- eller grovnålsbiopsi. I vissa fall blir individen tvungen 

att göra en mindre operation för att ta ut en liten bit av bröstet för att analysera och kunna 

fastställa diagnosen (Cancerfonden, 2018).  

Behandling av bröstcancer  

Den vanligaste behandlingen av bröstcancer är ett läkemedel som kallas cytostatika med 

eller utan antikroppar (Ericson & Ericson, 2012). Andra behandlingar är strålbehandling, 

hormonbehandling vilket minskar risken för sjukdomsåterfall. Kirurgi i form av mastektomi 

är också en behandling som görs för att operera bort en del eller delar av bröstet som 

innehåller tumören. Vid större tumör eller många tumörer avlägsnas hela bröstet. 

Strålbehandling är ett komplement till operationen för att döda de tumörceller som kan finnas 

kvar i eller runt operationsområdet. Bröstcancern kan sprida sig till andra delar av kroppen 

till exempel som metastaser vilket är dottertumörer i skelettet, levern eller lungan vilket kan 

behandlas. Alla dessa behandlingar kan medföra biverkningar som kan påverka patienten. 

Till exempel kan patienten känna sig trött, få dålig aptit och det kan påverka det sexuella 

livet, fertiliteten och utseendet av den fysiska kroppen. Patienten blir infektionskänslig och 

tappar håret (Järhult & Offenbartl, 2013; Bakewell et al., 2005). Dodd et al. (2010) visar hur 

kvinnor med olika typer av behandlingar fått flertalet biverkningar. Kvinnor upplevde att de 

var trötta, fick sömnstörningar och upplevde att deras livskvalitet hade ändrats.  

Hälsa och ohälsa 

Enligt världshälsoorganisationen, WHO (2008), definieras hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom 

eller funktionsnedsättning. Enligt Dahlberg (2014)  innebär hälsa att vara i en situation där 

individen upplever välbefinnande, mår bra och har hälsa för att klara sitt vardagsliv. Hälsan 

påverkar individens livslust och livskraft och för att uppleva ett meningsfullt liv är det viktigt 

att kämpa mot ohälsa. Hälsa är ett mål som människan kan skapa genom att ha en god 

livsrytm eller att hantera den situation som skapar stress eller påverkar hälsan negativt 

(Dahlberg, 2014). Badana et al. (2019) lyfter att symtom vid bröstcancer är påfrestande och 

påverkar många patienters fysiska, psykiska och emotionella välbefinnande på ett negativt 
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sätt både under och efter deras cancerbehandling. Individen kan drabbas av sömnstörning, 

trötthet, illamående och kan hamna i depression eller få ångest. Klang och Thorell-Ekstrand 

(2014)  menar att hälsa och välbefinnande kan bero på hur en individ upplever sin hälsa och 

sitt liv med sjukdomssymtom eller olika behandlingar av en sjukdom. Bortolon et al. (2014) 

beskriver att ett flertal personer med bröstcancer upplever ohälsa. De upplever att det är svårt 

att leva med diagnosen.  

Livskvalitet 

Enligt WHO (1997) definieras livskvalitet som individens uppfattning om livssituationer i 

samband med den kultur och värdesystem som de lever i och de förhållningssätt de har till 

sina förväntningar, mål, problem och levnadsstandarder. Livskvalitet är ett brett koncept som 

kan påverka människors fysiska hälsa, psykiska tillstånd, sociala relationer och människans 

livsförhållande i sin vardagliga miljö (WHO, 1997). Hellblom och Sjövall (2014) beskriver 

att sjukdomen cancer och dess behandlingssvårigheter drabbar psykiska, fysiska och även 

psykosociala aspekter. Cancerdrabbade patienter upplever att deras symtom är kopplade till 

deras livskvalitet och kan därmed påverka deras vardagsliv vilket kan leda till att deras 

livskvalitet försämras (Hellblom & Sjövall 2014).  

Lidande  

Arman (2016a) skriver att lidande är ett begrepp som framkallar känslor hos individen 

och lidandet påverkar individens utveckling. Patienter upplever lidande på olika sätt och 

orsaken kan vara oro, sorg, depression, smärta, hjälplöshet eller ensamhet. Lidande kan vara 

i form av sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande (Arman, 2016a).  Sjukdomslidande 

innebär att individen känner oro över sitt hälsotillstånd och längtar efter en bättre hälsa. 

Individen känner även rädsla och har funderingar över vad som kommer att hända med 

hennes kropp och själ i framtiden.  Livslidande innebär att människan upplever de 

livsstilsförändringar som sjukdom eller ohälsa orsakat. Livslidande hör ihop med 

människans existens och innefattar hela livssituationen.  Livslidande kan vara ett lidande 

som kan vara relaterat till människans värdighet och existens till exempel förmågan att kunna 

samspela med andra. Det är viktigt att individen upplever mening med livet och när detta 

inte sker kan det bidra till livslidande (Eriksson, 1994).   

Patienter kan uppleva ett vårdlidande på grund av otillräcklig vård eller kränkning av 

patientens värdighet. Att kränka patientens värdighet innebär att ta ifrån denne möjligheten 

att vara en hel människa (Eriksson, 1994). Schmid-Büchi et al. (2018) beskriver att 

sjukdomen och behandlingen av bröstcancer innebär en svår och stressande situation för 

patienten och detta kan påverka patienten fysiskt, psykiskt och socialt. Sjukdomen kan skapa 

stor oro för patienten och även påverka patientens sociala livsstil. Kvinnorna upplevde 

sjukdomslidande vid rädsla inför framtiden och rädsla för återfall av cancern, vilket skapade 

ännu mer lidande av oro och ångest. Arman (2016b) skriver att kvinnor i samband med 

bröstcancer upplevde att allt förändrades med sjukdomen såsom synen på vardagen, synen 

på livet och relationerna med andra. Detta skapade nya tankar och nya frågor om livet.   
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Sjuksköterskans roll och ansvar   

Efter behandlad bröstcancer ökas kvinnors behov av att bemötas av en sjuksköterska med 

ett professionellt förhållningssätt. Det är viktigt att ansvarsområdet för sjuksköterskan inom 

bröstcancer och dess efterbehandling lyfts fram då kvinnorna berättar att sjuksköterskan har 

en viktig roll i deras efterbehandling och mående efter den förändringen som de genomgår 

(Bakewell et al., 2005).  Sjuksköterskans skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) är att ge rätt vård och omsorg till alla patienter på lika villkor för hela 

befolkningen. Sjuksköterskan ska vårda med respekt för människors lika värde och varje 

individs värdighet. Vård skall enligt Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) prioriteras till den 

individ som har största behovet av vård. Sjuksköterskan ska arbeta för att förebygga ohälsa 

samt främja hälsa hos patienten (SFS 2017:30). Sjuksköterskans ansvar är att rikta sig till 

människor som är i behov av vård och att säkerställa att patienter får tillräcklig och lämplig 

information för att öka och stärka förtroende hos patienter för att kunna motverka ohälsa 

(ICN, 2017). Kvinnor som genomgår en behandling av bröstcancer behöver mer stöttning 

och råd för att kunna främja hälsa och minska lidande och vårdpersonal som vårdar dessa 

kvinnor behöver ha rätt kunskap för att kunna ha kontroll över kvinnornas mående (Williams 

& Jeanetta, 2016). Enligt ICN:s  etiska koder för sjuksköterskor (2017) ska sjuksköterskan 

utöva ett professionellt arbetssätt genom att visa respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet för patienten. Sjuksköterskans uppgift när det kommer till att 

behandla bröstcancer drabbade kvinnor är att kunna fånga dessa kvinnor ett tidigt stadie av 

behandlingen men även i ett senare stadie av bröstcancer för att kunna ha koll på kvinnornas 

mående (Sandberg, 2014). Enligt patientlagen (SFS, 2014:821) ska sjuksköterskan skydda 

patientens integritet och därför är det viktigt att sjuksköterskan även respekterar individers 

behov av stöd och skyddar deras integritet under vårdförloppet. 

Information och stöd  

Eide och Eide (2013) beskriver att sjukdom och ohälsa kan öka patientens sårbarhet vilket 

gör att hen känner en förlust, sorg hopplöshet, är ledsen och tappar energi att klara sitt 

vardagliga liv. Kvinnorna behöver dela de svåra känslor som uppstår i samband med lidandet 

tillsammans med en professionell yrkeskunnig sjuksköterska. De vill även  diskutera med 

någon som kan eller vet om deras sjukdom för att känna sig trygga. Sjuksköterskan ska kunna 

stödja och hjälpa kvinnan att ta kontroll över sin hälsa och att kunna hantera den uppkomna 

situationen genom att kunna kommunicera på ett tydligt sätt med tillräcklig information 

(Eide & Eide, 2013). Kvinnor som fått besked om en diagnostiserad bröstcancer hamnar ofta 

i chock. Ångest och att hamna i depression var de vanligaste problemen bland kvinnor med 

bröstcancer. Screening och att få diagnosen bröstcancer skapade en oväntad stress. Kvinnor 

som diagnostiseras genom screening kan kräva mer förberedelse. Det är viktigt att de får rätt 

information gällande sjukdom och behandling vilket kan minska deras psykiska besvär 

(Gibbons et al., 2017). Kvinnan har rätt att få korrekt information. Sjuksköterskan skall vara 

övertygad om att kvinnan har förstått informationen rätt. Patienten ska kunna få information 

om de möjligheter som finns att välja mellan de olika behandlingsalternativen och ha en fast 

läkarkontakt och möjlighet att få en medicinsk bedömning (SFS 2014:821).   
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Att kvinnan får rätt sorts stöd för att förhindra depression och stress som kan uppkomma i 

efterhand av den kroppsliga förändringen är viktigt (Hordern & Street, 2007). Vidare nämner 

kvinnor att de känner en större trygghet när de får information och stöttning av vårdpersonal 

kring hur de ska hantera sin nya sexualitet och kropp (Hordern & Street, 2007).  
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PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är en sjukdom som drabbar kvinnor över hela världen och som bidrar till att 

starka känslor uppstår hos dem. Vid behandling av bröstcancer lider kvinnorna av olika 

biverkningar. Dessa olika biverkningar och symtom inverkar på kvinnans hälsa, kropp och 

skapar ett lidande hos kvinnan. Det är viktigt att kunna ge stöd och att kunna bemöta kvinnan 

i hur det är att leva med bröstcancer. Då kvinnorna med bröstcancer genomgår en behandling 

krävs det stöd och kunskap för att kunna bemöta deras upplevelser av sjukdomen, för att 

dessa kvinnor lättare ska kunna leva med sjukdomen. För att kunna förbättra deras 

livskvalitet, vardagsliv och minska lidande är det viktigt att kvinnorna får rätt stöd i efter 

behandlingen av bröstcancer. Det är viktigt att kunna förstå deras upplevelser av den 

förändringen av bröstcancer som de genomgår.   

SYFTE 

Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.   
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METOD 

Metoden som valdes för studien var en litteraturöversikt.  Enligt Friberg (2017) kan 

litteraturöversikt vara både kvalitativ och kvantitativ forskning. En litteraturöversikt innebär 

att skapa överblick över ett vetenskapligt arbete för att bilda en uppfattning kring ett 

problemområde. Det är en analys av kvalitativa och kvantitativa forskningsstudier. De valda 

artiklarna redogör för kvalitativ och kvantitativ forskning och besvarar syftet och artiklarna 

i studien var lästa och granskade enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall. En 

kvalitativ studie är gjord för att uppfylla syftet att beskriva kvinnors upplevelser av den 

kroppsliga förändringen av bröstcancer. Kvalitativa studier har till mål att ge en tydligare 

förståelse för studien och för vad innebörden av lidande innebär och hur individerna 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov bemöts (Friberg, 2017).  

Urval 

Urvalet består av vetenskapliga kvalitativa och kvantitativa artiklar. Inklusionskriterierna 

var att artiklarna skulle handla om kvinnor med bröstcancer i åldern 18-80 år och att de var 

ur kvinnoperspektiv. Artiklar publicerade mellan åren 2000-2019 valdes ut och det valdes 

ingen geografiska avgränsningen i studien. Artiklarna är peer reviewed och utgick från ett 

patientperspektiv. Begreppet Peer reviewed kan vid sökning användas som sökbegrepp och 

därmed finna granskade artiklar och för att säkerställa att artiklarna är vetenskapligt 

kvalitetsgranskade (Friberg, 2017).  

Datainsamling 

 Artikelsökningarna gjordes i databasen CINAHL, Medline och PubMed. CINAHL är en 

databas som är består av vetenskapliga artiklar om forskning, vårdvetenskap och hälsa. 

Medline och PubMed innehåller information inom omvårdnad och medicin. Totalt består 

arbetet av 10 artiklar. Ulrich web användes för att kontrollera om artiklarna är peer reviewed. 

Vid sökning användes sökord som breastcancer, women, patient, bodyimage. För att ta fram 

ett bra litteraturval till uppsatsen användes olika synonymer och använda en teknik som 

kallas boolesk söklogik (Friberg, 2017). Booleska operatorer som användes är AND och OR. 

AND används i syfte att lägga ihop två olika sökord till en sökning exempelvis breast cancer 

AND women och OR användes till syfte att få träffar på något av sökorden om ordet beskrivs 

med olika meningar. Till exempel breast cancer OR breast neoplasm. Sökningen utökades 

med trunkering (*). Trunkering innebär att sökningen utvidgas.   

Analys 

Artiklarnas abstrakt lästes igenom först och de som passade syftet bäst valdes ut. Friberg 

(2017) beskriver analys processen i fem olika steg, det första är att alla artiklar ska läsas flera 

gånger följsamt och öppet för att kunna få fram en tydlig helhet av studierna och det andra 

steget är att artiklarnas resultatdel ska läsas för att kunna finna de relevanta nyckelorden i 

varje studie. I arbetet samlades artiklar in från databasen CINAHL, PubMed och Medline.  

Utvalda artiklar lästes flera gånger för att förstå helheten. Artiklarna lästes enskilt och även 
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sedan tillsammans. Artiklarna var främst skrivna på engelska och de lästes först på engelska 

för att förstå helheten, därefter översattes svårare ord i artiklarna till svenska och lästes en 

ytterligare gång för att få en tydligare helhet på resultatdelen i artiklarna.  För att få en tydlig 

överblick över resultaten i studierna skapades en sammanställning i ett nytt dokument.  I det 

nya dokumentet urskildes likheter och skillnader mellan studiernas resultat som markerades 

med olika färger för att kunna hålla isär likheter och skillnader.  Friberg (2017) betonar i det 

fjärde steget att examensarbetes syfte ska kunna kopplas an till de olika studiernas resultat 

och bidra till framväxande teman i arbetet.  I arbetet framställdes först sju olika teman för 

att påvisa olika konsekvenser av kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Genom 

ytterligare bearbetning blev de sju olika teman två huvudteman med fyra subteman.    

Etiska överväganden 

I en litteraturstudie är det av största vikt viktigt att ett etiskt övervägande görs. Författarna  

har inkluderat artiklar som är godkända av en etisk kommitté och artiklar som uppfyller 

konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravets princip innebär att sekretessen kring 

insamlad persondata och dess bevarande är av säker åtkomst. Insamlat material i studien för 

forskningssyftet får endast brukas i forskningsändamål och går under principen 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  Artiklarna i studien är starkt kopplade till de etiska 

övervägande enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall.  Denna mall inkluderar  en 

kategori med innebörd av att studierna skall ha erhållit etiskt tillstånd för både kvalitativa 

och kvantitativa studier. I denna litteraturstudie har alla resultat som framkommit i 

analysprocessen redovisats. Författarna har under studiens gång inte uteslutit fakta eller 

medvetet förvrängt information som har framkommit under analysen. Alla artiklar som har 

inkluderats i denna studie har redogjorts. För att säkerställa de vetenskapliga artiklarnas 

kvalitet har artiklarnas tillförlitlighet granskats av författarna enligt kraven i förhållande till 

de fyra etiska grundprinciperna enligt Vetenskapsrådet (2018).  
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RESULTAT 

Resultatet redovisas i två huvudteman och två subteman för att beskriva kvinnors 

upplevelser av att leva med bröstcancer. 

Figur 1. 

 

 

 

Förändrad kroppsbild efter bröstcancer 

Bröstcancer bidrar med att kvinnors kroppsbild förändras, Jakobsen et al. (2018)  beskriver 

att efter en genomgången bröstoperation känner flera kvinnor sig oattraktiva, de upplever att 

kroppen inte känns lika kvinnlig som förut och de gillar inte sin nya kroppsförändring. De 

känner sig osäkra kring sin kropp och därför känner de ett behov av att dölja den genom att 

använda mer täckande kläder. Enligt Cebeci et al.( 2012) upplever kvinnor att det svåraste 

är när en del av- eller hela bröstet opererats bort då de känner att bröstet är en viktig del av 

kvinnokroppen. Studien visar även att kvinnor inte vill gå ut efter operationen, de försöker 

även allt mer täcka sin kropp. En kvinna beskriver till exempel att när hon kom hem efter 

operationen, ville hon inte se sin kropp och hon tog bort alla speglar från hemmet och 

placerade även en bit bomull i sin bh för att täcka kroppen (Cebeci et al., 2012). De 

förändringar som uppstår i kroppen  som att tappa ögonfransar och ögonbrynen på grund av 

cytostatika gör dem mycket oroliga och osäkra i sig själva. Kvinnor upplever att det är mer 

sorgligt för dem att tappa ögonfransar och ögonbryn än att tappa håret då de kan täcka 

huvudet med hjälp av en sjal eller använda peruk (Klaeson et al., 2011).  

Håravfall som uppstår i samband med behandling ger även en allvarlig påverkan på kvinnans 

självbild. Många kvinnor uttrycker en ständig oro över sitt utseende och att tappa håret är 
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den svåraste biverkningen av behandlingen för kvinnorna. Bröstet är även en viktig del i 

deras kropp och att förlora bröstet och tappa hår påverkar deras liv på ett negativt sätt. Vissa 

kvinnor känner också ångest och obehag över sin kropp (Nizamli et al., 2011). 

Förändringarna medför att kvinnorna inte känner sig på samma sätt som de gjorde tidigare. 

De flesta döljer sina kroppar, de känner sig mer trötta, stela i kroppen och får symptom av 

menopaus som innebär utebliven menstruation, något som skapar negativa känslor för 

många av kvinnorna. De yngre kvinnorna uttrycker att de är tvungna att identifiera sig och 

se sig själva som en kvinna i sin moders ålder då de får symtom som menopaus efter 

bröstcancer. De försöker att anpassa sig till den fysiska förändringen av kroppen och kring 

de tankar som uppstår kring sjukdomen (Klaeson et al., 2011). Brunet et al. (2013) skriver 

att kvinnor upplever både synliga och osynliga förändringar, de synliga fysiska 

förändringarna är håravfall, förlust av elasticitet i huden och en vanställd kroppsdel, att ett 

bröst alltid är lite mindre än det andra. De osynliga förändringar som kvinnor upplever och 

som känns svåra är upphörande av menstruation, värmevallningar, domningar i fingrar och 

tår, ömhet i bröst, svårigheter att sova och att vara konstant trötta samt att leva med de 

osynliga förändringarna. Förändringarna gör att kvinnorna känner att deras kropp inte 

fungerar eller ser ut som tidigare innan de fick cancer. Kvinnorna upplever starka känslor, 

tankar och negativa reaktioner i förhållande till sin förändrade kropp. Starka känslor är till 

följd av saknaden av ett bröst och en viktökning som uppstår.  

Kvinnors upplevelser av förändrat sexliv efter förändrad kroppsbild 

Att förlora ett av brösten påverkar även deras relation på ett negativt sätt. Kvinnor upplever  

att den förändrade kroppen påverkar deras sexuella liv (Jakobsen et al., 2018). Kvinnor 

upplever en osäkerhet över den förändrade kroppen och uttrycker att deras femininitet 

försvinner tillsammans med bröstoperationen, de upplever även att de inte är attraktiva 

efteråt samt att några kvinnor känner sig mer manliga än kvinnliga. I samband med 

behandling upplever kvinnor att deras sexuella umgänge har påverkats. En del kvinnor 

upplever att deras partner inte fysiskt berör dem på samma sätt och att deras relation inte 

känns likadan som tidigare (Kurowecki & Fergus, 2014). Kvinnorna upplever även att deras 

sexuella umgänge ändras och detta skapar oro hos många av dem. De upplever att de inte är 

tillräckligt bra för sina partners. De som är singlar anser att det är svårt att hitta en ny partner, 

efter förändringarna i kroppen. De upplever att ingen skulle kunna älska dem med de nya 

förändringarna i kroppen. Sjukdomen och behandlingarna tar bort kvinnors identitet, vilket 

är svårt att acceptera (Kurowecki & Fergus, 2014). Det sexuella umgänget förändras 

drastiskt för ett flertal av kvinnorna med bröstcancer, lusten försämras och det blir svårare 

att upphetsas. En kvinna beskriver att det gör väldigt ont, hon säger att hon saknar sin 

kvinnlighet, och att hon saknar lusten och det tidigare sexuella umgänget (Klaeson et al., 

2011).  

Kvinnors upplevelser av påverkad funktion av familjelivet efter bröstcancer 

Enligt Cebeci et al. (2012) berättar kvinnor som tappar håret efter cytostatikabehandling att 

de upplever en sorg och de känner sig ledsna inför familjen vilket påverkar deras familjeliv. 

Kvinnorna upplever att behandlingar som kirurgi, kemoterapi och strålterapi ändrar deras liv 

genom att de inte kan ge samma och tillräcklig omsorg till sina barn som tidigare. De 
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upplever att deras tidigare normala familjeliv är förändrat. De upplever även förändringar i 

deras självuppfattning, att de blir mer beroende av andra och att de inte längre kan uppfylla 

sina egna behov (Cebeci et al., 2012). Nizamli et al. (2011) berättar att kvinnor som 

genomgår en efterbehandling av bröstcancer känner en rädsla för sin modersroll då de är 

rädda för att dö och lämna sina barn utan en mor. Detta skapar en oroskänsla hos kvinnorna 

vilket påverkar deras familjeliv. De känner att deras mammaroll påverkas genom att de är 

mer oroliga, trötta och sorgsna efter behandlingen (Nizamli et al., 2011). Undvikande av 

sociala miljöer eller människor på grund av rädsla för negativa tankar är vanligt (Brunet et 

al., 2013). Enligt Freysteinson et al. (2012) berättar kvinnorna att de känner sig mer bundna 

till sin partner för att kunna göra sina vanliga sysslor, de känner bland annat att deras män 

ger de tillräckligt stöd men att de tycker att det är jobbigt att inte kunna vara den kvinnan 

som de var innan.  

Kvinnors behov av stöd under och efterbehandling 

Ussher et al. (2013) beskriver att kvinnor som genomgår efterbehandling av bröstcancer och 

som får en förändrad kroppsbild upplever ett större behov av stöd i sitt vardagsliv då både 

sociala och kroppsliga förutsättningar påverkas. Kvinnorna beskriver att det är många 

faktorer som påverkas i deras liv som det psykiska hälsotillståndet och det som påverkar 

mest är deras sexuella samlevnad med sin partner som leder till sämre psykisk tillstånd 

(Ussher et al., 2013).  

Otillräckligt stöd av vårdpersonal  

Enligt Ussher et al. (2013)  upplever kvinnor att de inte får tillräckligt med stöd efter 

behandlad bröstcancer och att vården inte involverar sig med att ge tillräckligt med stöd och 

information. Detta ger stora konsekvenser som psykisk ohälsa, sämre relationer och sämre 

kroppsuppfattning. Kvinnorna berättar att de vill få information från vårdpersonal gällande 

sexualitet och generell information om andra kvinnors erfarenheter av bröstcancer och att de 

dessutom vill ha en tydligare och bättre kommunikation med vårdpersonal. De upplever att 

de inte vet vem de ska vända sig till i första steget och hur de ska kunna gå tillväga för att 

kunna få den hjälp de behöver för att minska de påfrestningar som uppstår efter deras 

behandling som leder till stora sociala konsekvenser. Författare Ussher et al. (2013) 

beskriver vidare att kvinnorna har ett större behov av information och råd för att kunna 

hantera sitt sexliv men kvinnor berättar att de inte får tillräckligt stöd i hur de ska kunna 

hantera de olika symtomen som uppstår med efterbehandlingen av bröstcancer. Kvinnorna 

upplever att de inte kan berätta eller prata öppet om de förändringar som uppstår i deras 

sexliv, de söker hellre information via nätet än att vända sig till vården för att kunna få hjälp 

med sitt sexliv. Att kunna bemöta dessa kvinnor och deras upplevelser kan bidra med att 

hjälpa kvinnor på vägen med att till exempelvis få ett fungerande sexliv och att acceptera sin 

nya kropp och förstärka deras självförtroende. Enligt Freysteinson et al. (2012) berättar 

kvinnorna att de vill att sjuksköterskorna ska stötta kvinnorna mer genom att fråga dem hur 

de verkligen mår och känner sig (Freysteinson et al., 2012). Sjukvården behöver 

uppmärksamma dessa kvinnor och deras upplevelser både den kroppsliga förändringen och 

även de känslor som uppstår i samband med de sociala konsekvenser som förändrad vardag, 

familjeliv och sexliv 
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 Ökat behov av stöd för att förhindra psykisk ohälsa och lidande hos kvinnor 

Information och stöd om bröstcancer är ett stort behov hos kvinnorna, speciellt när det 

kommer till unga som drabbats (Paterson et al., 2016). Vidare beskrivs att de unga kvinnorna 

har en större tendens till att utveckla psykisk ohälsa som påverkar deras livsvärld mer jämfört 

med kvinnor över 54 års ålder. De äldre kvinnorna utvecklar inte psykisk ohälsa i samma 

utsträckning efter genomgången bröstoperation. Kvinnorna berättar att deras självförtroende 

blir sämre och att de undviker att umgås med vänner på samma sätt som innan (Paterson et 

al., 2016). Enligt Grogan och Mechan (2016) upplever en del av de unga kvinnorna också i 

studien att största fokus ligger på att överleva bröstcancern än den kroppsliga förändringen 

som sker och att det viktigaste för dessa kvinnor är att de får rätt behandling för att 

överleva. Vissa unga kvinnor i studien berättar även att de upplever större rädsla för att 

genomgå en mastektomi än biverkningar efter operationen, då det viktigaste är att de inte 

förlorar sitt bröst, eftersom det påverkar deras självförtroende. 

Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis berör en behandling av bröstcancer många aspekter i kvinnors liv. Den 

kroppsliga förändringen av cancerbehandlingen bidrar till en påverkan på familjelivet, 

sociala umgänget, sexualiteten, kvinnans hälsa och självförtroende. Stödet från 

sjuksköterskor i samband med den kroppsliga förändringen under och efterbehandlingen av 

cancer behöver förbättras för att kunna främja hälsa och lidande.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturöversikts studie som var baserad på åtta kvalitativa och 

två artiklar med mixad metod av kvantitativa och kvalitativa artiklar. Kvalitativa artiklar har 

till mål att ge ökad förståelse för studien och ger en bättre förståelse för vad innebörden 

lidandet innebär och hur individernas upplevelser, erfarenheter och förväntningar och behov 

bemöts (Friberg, 2017). Urval för kvalitativa studier består av färre deltagare än kvantitativa 

studier vilket är en fördel och som bidrar till ökad trovärdighet genom att studien mestadels 

har utgått ifrån kvinnors upplevelser och inte bara insamlad data genom tabeller som kan ge 

ett felaktigt värde då känslor inte kan mätas på samma sätt som upplevelser. För att kunna 

samla in rätt data från kvalitativa studier då de består av bloggar, intervjuer och berättelser 

(Henricson & Billhult 2018) har det utgåtts från kvalitativa artiklar på grund av att syftet i 

denna studie är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.  

Information för studien har hämtats från olika databaser. Karlsson (2018) beskriver att 

CINAHL, MEDLINE och PubMed består av vetenskapliga artiklar om forskning. CINAHL 

innehåller information inom omvårdnad och Medline och PubMed har material som 

innehåller information både inom omvårdnad och medicin. Dessa databaser har valts för att 

kunna få en bredare sökning och vilket ökar möjligheten att finna relevant forskning. Att 

inkludera artiklar inom rätt ämnesområde och att söka i flera databaser som har 

omvårdnadsfokus stärker arbetets validitet eller trovärdighet då det kan öka chansen att finna 

relevanta artiklar (Henricson & Bilhult, 2017).  Artiklar som valdes var från hela världen 

och visade hur kvinnor upplever effekterna av behandling och hur de ser på kroppens 

förändringar. Kvinnor från 18-80 års ålder valdes för att få en berättelse och bättre förståelse 

för att se hur kvinnor i olika åldrar upplevde att leva med bröstcancer. I studien har det 

exkluderats artiklar som innehåller information i sjuksköterskeperspektiv. För att erhålla 

både äldre och ny forskning valdes artiklar som publicerats mellan 2000-2019. Orsaken till 

att detta tidsspann valdes var att uppsatsens syfte var brett och för studien utgick från att 

forska om hur kvinnors upplevelser förändrades efter behandlingar. 

Vid sökning användes även sökord som breast cancer, body image och experience för att få 

fram de artiklar som svarade på studiens syfte, detta stärker studiens tillförlighet och 

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

var relevanta till studiens syfte. Författarna valde de artiklar som utgick från 

kvinnoperspektiv och som gav information om olika upplevelser av bröstcancer. Artiklar 

granskades med hjälp av en kvalitetsgranskningsmall av (Friberg, 2017) vilket är till en 

fördel för studien för att säkra tillförlitligheten i studien och för läsaren. Båda författarna 

läste flera gånger igenom de valda artiklarna för att analysera innehållet och författarna har 

inte uteslutit fakta eller medvetet förvrängt information som har framkommit under 

analysen. Artiklarna sammanfattades av författarna och sedan framkom två huvudteman som 

vart och ett har två ytterligare subtema. Under resultatets gång har svårigheter uppstått som 

att hitta kvalitativa artiklar som utgår ifrån kvinnoperspektiv och dess behov av stöd i 

samband med och efterbehandling av bröstcancer. Databaserna har gett en bredare sökning 
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på artiklar ur sjuksköterskeperspektiv än kvinnoperspektiv. Författarna har översatt svårare 

ord i artiklarna från engelska till svenska. Detta har medfört att det har varit svårare att tolka 

viss information i artiklarna.  

 

Resultatdiskussion 

I examensarbetets resultat framkommer två huvudteman; Förändrad kroppsbild efter 

bröstcancer samt kvinnors behov av stöd under och efterbehandling. Dessa huvudteman 

belyser sammanhang kring hur kvinnor upplever efterbehandling av bröstcancer. Kvinnorna 

känner att de hindras av den förändrade kroppen som uppstår efter behandlingen av 

bröstcancer och de upplever ett större behov av stöd från sjuksköterskan.  

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 

Kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer och som genomgår behandlingar där en radikal 

förändring sker på kroppens utseende upplever missnöje med sin kropp vilket i sin tur bidrar 

till att kvinnorna upplever ohälsa vilket leder till att deras välbefinnande försämras. Enligt 

Dahlberg (2014) betyder vårdbegreppet hälsa att människan ska må bra och känna  

välbefinnande. Flera kvinnor har i intervjuer uppgett att de saknar sin gamla kropp och att 

de har lätt att isolera sig och hamna i depression efter den kroppsliga förändringen som 

cancern kan ge upphov till (Rhoten, 2016).  Deras livskvalité påverkas på ett negativt sätt 

efter den förändrade kroppsbilden då deras psykiska tillstånd, sociala relationer och 

livsförhållande till sin vardagliga miljö påverkas. Hellblom och Sjövall (2014) beskriver att 

cancer och dess svårigheter vid behandling främst drabbar det psykiska och psykosociala i 

människans liv. Kvinnorna upplever vidare att deras självförtroende och psykiska hälsa är 

försämrat efter behandlad bröstcancer. De kvinnor som förlorar ett eller båda brösten 

beskriver att de skäms över sin kropp och att de känner ett behov av att täcka den förändrade 

kroppen. Detta har resulterat i en förändrad kroppsuppfattning som bidrar till olika 

konsekvenser för kvinnorna bland annat påverkan av sociala faktorer och psykisk ohälsa 

som även leder till ett lidande för kvinnorna.   

Alhusban (2019) betonar att kvinnor upplever många svårigheter vid bröstcancer och vid 

dess olika behandlingar som ger olika biverkningar som leder till att kvinnorna får ett 

försvårat liv då hälsan försämras och kan leda till depression och ökad ångest och rädsla för 

att tappa kontroll över livet. Alhusban (2019) nämner även att de kvinnor som drabbas mest 

av efterbehandlingen är det som genomgår en operation då de har en större tendens till att 

utveckla en ökad psykisk ohälsa då de för en förändrad kroppsbild livet ut. Kvinnor upplever 

att de är svårt att leva med ett ärr framöver i livet.  Arman (2016a) skriver att lidande är ett 

begrepp där känslor framkallas av individen och som i sin tur påverkar individens 

utveckling. Kvinnor med bröstcancer påverkas inte endast av de känslor som uppstår av 

lidandet utan deras individuella utveckling av att få leva ett normalt liv avtar på ett sätt som 

påverkar dem negativt. 
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De uppstår dessutom olika sociala konsekvenser till följd av den kroppsliga förändringen 

som blandat annat har bidragit till att kvinnornas sexliv har försämrats. Då kvinnans kropp 

genomgår en stor förändring både sexuellt och i vissa fall av det fysiska utseendet av 

bröstet.  Enligt Hawkins (2009) beskriver kvinnor att deras sexualitet förändras på grund av 

den omställningen psykiskt och fysiskt som behandlingen kan ge. Vissa känner att deras 

intimitet begränsas på grund av att de känner sig missnöjda med förändringen av kroppen 

medan vissa kvinnor beskriver att de kommer närmare sina partners och sig själva genom att 

de börjar prata mer och uppskatta sig själva mer vilket leder till att deras livskvalité blir 

bättre. Vidare framkommer det under studien att sociala konsekvenser även leder till att 

familjelivets funktion påverkas. Kvinnor upplever att deras funktionalitet i familjelivet 

påverkas, vardagliga sysslor förändras, deras behov av stöd från anhöriga ökas och deras oro 

skapar en frustration vilket skapar negativa känslor till deras mammaroll och partners roll. 

Detta bidrar vidare till att kvinnorna upplever en ökad isolering av det sociala livet och 

vardagliga livet. Kvinnorna begränsas även av att inte kunna leva och jobba som vanligt.  

(Alhusban, 2019).Enligt WHO (1997)är livskvalité ett stort begrepp som rör många delar i 

människans liv, sociala relationer är en av de delar som är viktig för att främja människans 

livskvalité därför är det extra viktigt att kvinnorna i detta fall känner att deras livskvalité 

främjas i deras relationer. Sjuksköterskan har en viktig aspekt för dessa kvinnor och deras 

upplevelser och kvinnorna känner ett större behov av att sjuksköterskan involverar sig mer i 

deras upplevelser i efterbehandlingen av bröstcancer. Detta för att förhindra negativa känslor 

som kan leda till försämrad hälsa och depression. 

Vidare i vår studie har det visat sig att dessa kvinnor behöver mer stöd för att kunna bemöta 

de känslor som uppstår i samband med behandlingen. Enligt Katz (2011) består 

efterbehandlingen i många fall av operation och kvinnorna upplever att de skäms över sin 

kroppsbild och att läkemedel gör att lusten och orken inte räcker till och därför känner de att 

de har ett större behov av stöd från sjuksköterskan. För att förtydliga behovet av stöd från 

sjuksköterskor beskriver Katz (2011) vidare att svenska sjuksköterskor berättar att det är ett 

ämne som inte lyfts fram tidigt i vårdförloppet och även efter vårdförloppet. Stödet som 

berör dessa kvinnor behöver lyftas mer för bröstcancer behandlade kvinnor då de är en stor 

inverkan i deras livsvärld och livskvalitet. Kvinnorna berättar även att sex i deras förhållande 

är viktigt men att de känner att de inte får tillräckligt stöd av sjukvården gällande deras 

sexuella umgänge. Sjuksköterskorna beskriver att de ser en tendens till att det kan bli en stor 

problematik för kvinnas sexliv och sociala förhållanden efter en behandling av bröstcancer 

(Katz, 2011). 

Resultatet under studiens gång har även visat att de artiklar som har studerats har gett en 

övergripande uppfattning om hur kvinnorna upplever efterbehandlingen av bröstcancer och 

att  det är till störst del kvinnor som genomgår operationen mastektomi som är i fokus. Fokus 

har  även i examensarbetet lagts på hur unga och äldre kvinnor upplever både fysiskt och 

psykisk påverkan av efterbehandlingen av bröstcancer. Dessa olika former av påverkan på 

kvinnorna har medfört ett behov av stöd för att förhindra psykisk ohälsa och lidande. Unga 

som äldre kvinnor upplever att de hindras i att känna ett välbefinnande i sin hälsa och miljö 

genom att de saknar kunskapen om hur de ska kunna bemöta sina känslor därför är det viktigt 

att sjukvårdspersonal tar till åtgärder genom att komma ut med information och stöd för 

dessa kvinnor. Brandão et al. (2019) visar att kvinnor som har fått stöd genom att ingå i olika 
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grupper där de diskuterar känslor och upplevelser av bröstcancer har gett en positiv inverkan. 

Detta har resulterat i att kvinnor känner ett socialt samband med andra då de kan diskutera 

sina upplevelser i samband med bröstcancer och det har bidragit till att känslor normaliserar 

och att även kroppsförändringar accepteras. 

Konklusion 

Mycket av den tidigare forskningen har fokuserats på kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer och dess biverkningar och efterbehandlingar. Författarna i detta examensarbetet 

har fått bredare kunskap om hur kvinnornas upplevelser ser ut genom den kroppsliga 

förändringen som sker efter bröstcancer och hur den bidrar till olika konsekvenser som visar 

sig ha stor påverkan på kvinnornas liv. Det framkommer känslomässiga reaktioner under 

och efterbehandlingen som bidrar till en kroppslig förändring och känslor som chock och 

rädsla, uppkommer relaterat till samband med behandling och efterbehandling. Många 

tankar cirkulerar hos kvinnor med bröstcancer kring de psykiska och fysiska förändringar av 

livsvärlden som förekommer som en reaktion på den förändrade kroppsförändringen vilket 

leder till att kvinnornas livsvärld påverkas och skapar ett lidande. Känslor som uppstod i 

samband med efterbehandlingen var bland annat ångest, rädslor och oro. Hanteringen av att 

genomgå en efterbehandling av bröstcancer är individuell däremot är det viktiga för 

kvinnorna att få fortsätta leva så normalt som möjligt. Att få stöd påpekas vara en viktig 

faktor för kvinnors hälsa och för att förhindra psykisk ohälsa och lidande samtidigt som de 

kunde upplevas svårt att få stöd och ibland ansågs stödet som ett hinder. Denna 

litteraturöversikts studies resultat visar på ett behov av stöd hos kvinnor som genomgår 

efterbehandling av bröstcancer. Stödet till kvinnorna, från sjuksköterskor behöver finnas 

genom hela sjukdomsförloppet. 

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Denna litteraturöversikt kan vara ett stöd och ett kunskapsunderlag för sjuksköterskor i sitt 

vårdande av kvinnor som fått bröstcancer och som genomgår en kroppslig förändring av 

efterbehandling av bröstcancer. I dagens vårdsystem finns det en brist på att erbjuda stöd för 

dessa kvinnor och oftast ses en bristfällighet kring kunskapen om att bemöta kvinnornas 

upplevelser i efterförloppet av behandlingen. Kvinnorna glöms ofta bort efter utskrivningen 

och därför har författarna i detta examensarbete valt att studera kring kvinnors upplevelser 

och för att få fram nya konklusioner som i detta fall är ett ökat behov av stöd.  

Litteraturöversikts studie bör även ses som en översikt av aktuell kunskap inom området 

gällande bröstcancer. För att kunna bemöta dessa kvinnor som sjuksköterska på ett 

professionellt sätt och för att kunna tillgodose kvinnornas stöd i samband med den kroppsliga 

förändringen till följd av bröstcancer anser författarna i denna studie att forskningen i detta 

ämnesområde behöver lyftas fram mer till sjuksköterskor i en större utsträckning för att 

förhindra psykisk ohälsa, lidande och för att öka deras livskvalité. För att öka kvinnors 

välbefinnande, livskvalité och bidra till att de har kontroll över sin sjukdom och dess 
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behandling är det viktigt att sjuksköterskan ger stöd genom information och genom att vara 

tillgänglig för kvinnorna. I rollen som sjuksköterska bör hen kunna bemöta svåra tankar som 

kvinnor upplevelser som är kopplat till existentiella frågor som framtid och ångestfyllda 

känslor. Sjuksköterskan ska kunna bemöta kvinnorna utifrån ett individuellt behov och 

kunna ge bästa möjliga stöd och hjälp efter behandlingen.  Många kvinnor upplever olika 

känslor och tankar vilket kan leda till att dessa kvinnor glöms bort så fort behandlingen är 

klar men känslorna uppstår oftast efter ett tag och då kan vara svårt att få in all information 

som ges innan. Därför är det bra om sjuksköterskor kan efterfölja dessa kvinnor under och 

efter behandlingen vid utskrivning och erbjuda stöd i form av olika gruppmöten och 

individuella möten där kvinnorna delar med sig sina upplevelser kring efterförloppet och 

även ge ut information i form av broschyrer där de framkommer olika svar på frågor som 

kan dyka upp i samband med efterbehandlingen. Detta ger en möjlighet för kvinnorna att 

känna sig mer trygga och förtroendefulla för sjuksköterskor samt möjlighet till främjande av 

deras hälsa i samband med under och efterbehandlingen då känslorna har som störst tendens 

till att dyka upp och skapa oro. Vidare hade det varit intressant att se sjuksköterskans 

upplevelser av hur det är att bemöta och vårda dessa kvinnor utifrån de kliniska implikationer 

som i detta fall tillförda möten och samtal efter utskrivning.  
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Bilaga 2. 

Kvalitetsgranskningsmall av kvalitativa artiklar enligt Friberg (2017) 

• 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 utgångspunkterna 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, tex. vårdvetenskapliga antaganden? 
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experiences of 

women with 

breast cancer in 

south western 

Turkey: A 

qualitative 

study 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

Att beskriva kvinnors 

upplevelse av hur det 

är att leva med 

bröstcancer. 

 

 

Patientperspektiv. 

 

 

 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

och djupgående 

individuella 

intervjuer med åtta 

kvinnor med 

pågående 

bröstcancer 

kemoterapi 

behandling 

 

 

 

Tre huvudteman behov att 

leva med förluster och 

förändringar. Kvinnor 

upplevde att de fick hjälp 

från sin anhöriga under 

behandling. De upplevde 

förändring i 

självuppfattningen och att 

sjukdomen hade påverkat 

deras vardagliga liv. 

Skriftligt 

tillstånd 

erhölls 

från lokala 

myndighet

er, 

inklusive 

den 

institution

ella 

kliniska 

gransknin

gskommitt

én, innan 

studien 

påbörjades

. Alla 

kvinnor 

fick 

informatio

n och har 

lämnat 



 

 

samtycke 

för 

studien. 

 Freysteinson, 

W. M., Deutsch, 

A. S., Lewis, C., 

Sisk, A., Wuest, 

L., & Cesario, 

S. K. (2012) 

The Experience 

of Viewing 

Oneself in the 

Mirror After a 

Mastectomy. 

Oncology 

Nursing Forum 

Att beskriva 

upplevelsen av att se 

sig själv i en spegel 

efter en mastektomi 

operation 

Kvalitativ studie. 

Strukturanalys och 

fenomenologisk 

tolkning utifrån 

intervjuer från 

kvinnor som 

genomgick 

mastektomi med 

eller 

bröstrekonstruktion. 

 

 

 

Kvinnor upplevde båda 

positiva och negativa 

känslor under och efter 

behandlingar och att se sig 

i spegeln efter den 

förändrade kroppen. 

Alla 

deltagare i 

studien har 

fått 

informatio

n om hur 

studie går 

till. För att 

säkerställa 

konfidenti

ella 

uppgifter 

var en 

pseudony

m tilldelas 

varje 

deltagare. 

Allt 

informatio

n och 

insamlade 

data 

material 

har 

bevarats i 

ett låst 

skåp, och 

all 

elektronis

k data 

skickades 

via säker, 

lösenordsk

yddad e-

post och 

informatio

n som ska 

förstöras 

efter fem 

år efter 

avslutad 

studie 



 

 

 

 

 

Grogan, S. & 

Mechan, 

J.(2017) 

 

Body image 

after 

mastectomy: A 

thematic 

analysis of 

younger 

women’s 

written 

accounts 

 

Journal of 

Health 

Psychology  

 

  

Att undersöka de 

negativa och positiva 

effekterna på 

kroppsbilden hos 

kvinnor såsom de 

beskriver det. Fokus 

var på unga kvinnor 

under 45 år. 

 

 

Patientperspektiv.  

 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. Kvinnor 

besvarade enkäter 

med ja och nej 

frågor. Deltagarna 

var kvinnor i åldern 

29- 53 och totalt 49 

kvinnor. 

Fyra underrubriker  

1. Minska behovet av 

estetik i förhållande 

till överlevnad av 

bröstcancer 

2. Kroppsligt 

självförtroende. 

3.  Förändrad identitet  

4. Behandlingseffekter 

 
 
 

Resulterade i att kvinnorna 

upplevde förändra 

kroppsbild på ett positivt 

och negativt sätt samt att 

deras identitet förändrades.  

 

Studien 

fick etiskt 

godkännan

de från 

mancheste

r 

Metropolit

an 

University 

etiska 

kommitté. 

Jakobsen, K., 

Magnus, E., 

Lundgren, S., & 

Reidunsdatter, 

R. J. (2018). 

Everyday life in 

breast cancer 

survivors 

experiencing 

challenges: 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

 

 

Att beskriva vardagen 

i överlevnaden av 

bröstcancer och 

upplevda utmaningar i 

samband med 

överlevnaden. 

 

Patientperspektiv.  

Kvalitativ studie 

med deltagande i 

intervjuer. Totalt 

elva kvinnor som 

deltog i åldrarna 

48-74 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hur relevant information 

och guidande kan ge stöd 

för kvinnorna och anhöriga 

för att kunna balansera 

vardag och arbete. Samt att 

stödja utmaningar i livet 

med att leva med 

bröstcancer.  

 

 

 

 

 

 

Etisk 

godkänd 

av 

regionkom

mittéerna 

för 

medicinsk 

och 

forsknings

etik och 

centrala 

Norge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Klaeson, K. 

Sandell, K. & 

BerterÖ, C. 

M.(2011) 

To feel like an 

outsider: focus 

group 

discussions 

regarding the 

influence on 

sexuality 

caused by breast 

cancer 

treatment 

 European 

Journal of 

Cancer Care 

 Att undersöka hur 

medelålders kvinnor 

som behandlas för 

bröstcancer upplevde 

sina sexuella identitet 

kopplad till 

gemenskapens normer 

och värderingar i 

samhället som helhet 

Kvalitativ studie. 

Tre intervjuer med 

fokusgrupp 

genomfördes, med 

totalt 12 kvinnor. 

Diskussionerna 

analyserades med 

hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

 

Ett huvudtema 

identifierades Att känna sig 

utanför.  fyra undertema: 

1.att känna sig annorlunda, 

2. Den orubbliga kroppen 

3. Erotiken är inte vad den 

bruka 3.Och att omvärdera 

den.  

Studien 

godkändes 

av den 

regionala 

etiska 

kommittén 

i 

Göteborg, 

Sverige 

Kurowecki, D., 

& Fergus, K. D. 

(2014). 

Wearing my 

heart on my 

chest: dating, 

new 

relationships, 

and the 

reconfiguration 

of self-esteem 

after breast 

cancer 

Psycho-

Oncology 

 

Undersöka kvinnors 

olika erfarenheter av 

att etablera en ny 

intim relation med en 

ny partner efter 

behandlad bröstcancer 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 15 

deltagare med 

diagnostiserad 

bröstcancer 18-80 

år. 

 

 

164 underkategorier 

hittades i artikeln och 

sorterades i 14 

mellankategorier. Dessa 

gav 3 huvudkategorier: 1. 

Förlora och återfå 

självkänsla och 

kroppsuppfattning. 2. Att ta 

steget: dejting och att våga 

blotta sig. 3. Att återta sig 

själv genom det nya 

förhållandet. Dessa kunde 

sammanfattas av ett 

huvudtema: att bära hjärtat 

utanpå bröstet. 

Studieprot

okollet 

granskade

s och 

godkändes 

av 

Forskning

setiska 

styrelser 

för både 

de 

deltagande 

på 

sjukhuset 

och 

universitet

et innan de 

börjar med 

rekryterin

gen 



 

 

 

 

 

Nizamli, F., 

Anoosheh, M., 

& Mohammadi, 

E. (2011) 

Experiences of 

Syrian women 

with breast 

cancer 

regarding 

chemotherapy 

Nursing & 

Health Sciences 

Att utforska syriska 

kvinnornas 

upplevelser med 

erfarenheter av 

bröstcancer och dess 

behandling 

kemoterapi 

 

Patientperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Totalt 17 kvinnor i 

åldrarna 30-45 år  

som genomgått 

kemoterapi efter 

mastektomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyra huvudteman framkom 

i studien. 

Psykiskt obehag (negativa 

känslor om kroppsbild och 

depressiva symtom.) 

Fysiska problem 

(konsekvenser av 

kemoterapi eller 

biverkningar som 

kräkningar och illamående) 

Social dysfunktion.( social 

isolering och viljan att 

stänga in sig)  

Misslyckande i 

familjerollen (modersroll 

samt att ta ansvar för barn 

och sexuell relation 

påverkas på negativt sätt) 

 

 

 

 

 

 

Studie var 

etisk 

godkänd 

av etiken 

Kommitté

er för 

medicinsk

a 

fakulteten, 

Tarbiat 

Modares 

universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paterson, C. L., 

Lengacher, C. 

A., Donovan, 

K. A., Kip, K. 

E., & 

Tofthagen, C. 

S. (2016). 

 

Body Image in 

Younger Breast 

Cancer 

Survivors 

 

Syftet var att 

syntetisera det 

vetenskapliga området 

för kroppsbilden hos 

yngre kvinnor med 

bröstcancer 

Patientperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

Mixstudie av 

kvantitativ och 

kvalitativ studie 

med omfattande 

studier på kvinnors 

upplevelser från 

olika databaser  

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av studierna 

var tvärsnitt, med 

omfattande variation för 

bedömning av kroppsbild. 

Ålder och behandlingstyp 

hade en betydande 

inverkan på kroppsbilden, 

och sämre kroppsbild var 

relaterad till fysisk och 

psykologiska besvär, kön 

och intimitet, och det 

samarbetade förhållandet 

mellan yngre kvinnor. 

Endast en 

Etisk 

godkänd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancer 

Nursing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interventionsstudie fann en 

signifikant förbättring av 

kroppsbilden efter 

intervention. 

 

 

Ussher, J. M., 

Perz, J., & 

Gilbert, E. 

(2013).  

Information 

needs 

associated with 

changes to 

sexual well-

being after 

breast cancer.  

Journal of 

Advanced 

Nursing (John 

Wiley & Sons, 

Inc.)  

 

 Att utforska sexuella 

informationsbehov, 

erfarenheter att få 

infromation och 

patientkommunikation 

om sexualitet med 

sjukvårdspersonal 

efter behandlad 

bröstcancer. 

Mixad studie 

kvalitativ och 

kvantitativ 

Flera upplevde 

förändringar i sexuella 

umgänget och i sitt 

välbefinnande efter 

bröstcancer. De vill ha 

information om 

förändringarna, främst i en 

skriven form. Information 

om fysiska förändringar, 

information om sexualitet 

och relationsfrågor. 

Slutligen ledde detta till 

psykologiska konsekvenser 

och ett obehag över 

förändra kroppsbild och 

upphov till förändrad 

identitet. 

Studien 

var etisk 

godkänd 

university 

Human 

Ethics 

Research 

kommitteé 


