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Sammanfattning: 

Anledningen till att vi genomförde denna studie är att bröstcancer är den vanligaste formen 
av cancer bland kvinnor, och tack vare förbättrade metoder att diagnostisera och behandla 
sjukdomen, har dödligheten i bröstcancer minskat, vilket medför ett ökande antal 
överlevare. Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor, efter genomgången 
behandling, upplever att bröstcancer påverkar den fysiska hälsan, det psykiska 
välbefinnande och det sociala livet. Metoden som användes var en kvalitativ 
litteraturöversikt. Vår studie resulterade i tre huvudteman och elva underteman. Vårt 
resultat visade att kvinnorna upplever brist på information från vårdpersonalen inom alla 
våra tre huvudteman. Resultatet visade att kvinnorna upplever fysiska symtom som ofta 
ignoreras av vårdpersonalen. Även livsstilen och den sexuella funktionen förändras. 
Dessutom visade resultatet att kvinnorna upplever en förändrad kroppsbild, en osäkerhet 
angående framtiden och en rad olika rädslor. De får även nya prioriteringar och värderingar 
i livet. Vidare upplever kivnnorna en närmre relation med familjen än innan diagnosen och 
att deras vänner undviker dem. Det sker också förändringar i deras yrkesliv. 
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Abstract: 

The reason we conducted this study is that breast cancer is the most common type of 
cancer among women, and thanks to better methods to diagnose and treat the disease, 
mortality in breast cancer has decreased, which results in an increasingly amount of 
survivors. The aim of this study was to describe how women, after being treated,
experience the impact of breast cancer on physical health, psychological well-being and 
social life. The method used was a qualitative literature review. Our study resulted in three 
main themes and eleven subthemes. Our result showed that the women experience a lack 
of information from health care providers within all of our three main themes. Besides, the 
result showed that women experience physical symptoms which often are being neglected 
by health care providers. There are also changes in lifestyle and sexual functioning. Also, 
the result showed that women experience an altered body image, an uncertainty about the 
future and several different fears. They get new priorities and values in life as well. 
Furthermore, our result showed that women experience a closer relationship with the 
family than before the diagnosis and that their friends avoid them. Besides, there are 
changes in their careers.
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INLEDNING

Var 80:e minut drabbas en svensk kvinna av bröstcancer (Socialstyrelsen, 2007), och enligt 
Socialstyrelsen (2005) har bröstcancer blivit allt vanligare. Sjukdomen motsvarar numera 
en dryg fjärdedel av all cancer hos kvinnor, och utgör därmed den allra vanligaste typen av 
cancer bland den kvinnliga delen av befolkningen (Cancerfonden, 2007). Tack vare 
förbättrad diagnostik och behandling har dödligheten i bröstcancer successivt minskat. Den 
relativa femårsöverlevnaden för bröstcancer är 86% och tioårsöverlevnaden drygt 75%
(Socialstyrelsen, 2005).

Orsaken till att vi valt att fördjupa oss i upplevelser av bröstcancer hos kvinnor som 
genomgått behandling av sjukdomen, är att den numera är så vanlig att de flesta människor 
kommer att bli berörda av den någon gång i livet på något sätt - genom att man själv, 
någon anhörig eller vän drabbas. Som sjuksköterska kommer man med största säkerhet att 
komma i kontakt med bröstcancerpatienter och det är därför av stor vikt att yrkesgruppen 
har beredskap att möta samt ge omvårdnad och stöd till dessa kvinnor.

BAKGRUND

Bröstcancer

Lindskog (2004) definierar bröstcancer som ”en elakartad tumör i bröstkörteln”. 
Bröstcancer kan också beskrivas på följande vis:

Breast cancer may originate from more than one cell type in the breast 
as a result of different subsets of molecular changes. It is therefore a 
collection of diseases with different characteristics, different risks and 
different treatments. It occurs predominantly in women but it may also 
occur in men (0.5 % of cases). In addition to invasive disease, several 
benign pre-malignant and non-invasive forms exist. (Encyclopedic 
reference of cancer: 2001, s.139)

Cancertumören bildas oftast i bröstets mjölkgångar, men kan också uppstå från celler i 
mjölkkörtlarna eller bindväven (Socialstyrelsen, 2005). Under år 2005 diagnostiserades 
6754 kvinnor med bröstcancer. Samma år levde närapå 79800 kvinnor med diagnosen, och 
årligen avlider cirka 1500 till följd av den, vilket motsvaras av fyra kvinnor per dag. Vid 
diagnostillfället är 61 % av kvinnorna över 60 år, och 3,4 % har ännu inte fyllt 40
(Socialstyrelsen, 2007). Den direkta orsaken till bröstcancer är ännu inte känd, men det 
finns ett visst samband mellan bröstcancer och olika händelser i livet, såsom tidig 
menstruationsdebut, tidig användning av p-piller, sent klimakterium, långvarig 
östrogenanvändning efter klimakteriet, att inte ha fött barn och att inte ha ammat. Det har 
dock konstaterats att det finns en ärftlig bakomliggande faktor till bröstcancer i 5-10 % av 
fallen (Järhult & Offenbartl, 2005).
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I en studie av Kovero och Tykkä (2002), sökte sig de flesta kvinnor själva till läkare efter 
att ha upptäckt symtom från bröstet, oftast en knöl. Andra symtom utgjordes av 
sekretutsöndring från samt smärta och värk i bröstet. Vissa kvinnor hade dock inte några 
symtom, utan sjukdomen upptäcktes under en läkarundersökning i ett annat sammanhang.
Det är dock tack vare mammografi som de flesta svenska kvinnor diagnostiseras med 
bröstcancer medan tumören fortfarande befinner sig i ett tidigt stadium och det ännu inte 
finns några tecken på att cancern spridit sig (Sjukvårdsrådgivningen, 2005).

Det finns tre olika metoder, som brukar användas i kombination, för att diagnostisera 
bröstcancer; klinisk undersökning av bröstet, mammografi och cytologisk undersökning. 
Bröstcancer indelas vanligtvis i fyra olika stadier samt ett förstadium. Stadium 0, kan ses 
som detta förstadium och innebär att cancern endast växer på den plats där den uppstått. En 
tumör i stadium I har en diameter på mindre än två centimeter och kan inte sprida sig till 
armhålans lymfkörtlar. I stadium II kan tumören vara mellan två och fem centimeter och 
dessutom sprida sig till lymfkörtlarna. I det tredje stadiet är tumören minst fem centimeter 
stor. Med det sista stadiet, stadium IV, avses att cancern har spridit sig och satt metastaser i 
andra delar av kroppen än i bröstet. Tumörens stadium vid diagnostillfället avgör 
sjukdomens prognos (Cancerfonden, 2007).

Besked om bröstcancer

Kvinnor upplever det som en jobbig tid från det att cancern först misstänks tills dess att 
den bekräftas. För vissa är detta den värsta upplevelsen av alla. En kvinna i studien av 
Sægrov och Halding (2004) berättar att tiden då hon fick vänta på besked var fruktansvärd. 
Hon föreställde sig det värsta och var säker på att hon skulle dö. Enligt Kovero och Tykkä 
(2002) kan starka känslor väckas hos kvinnor på grund av ovissheten om diagnosen. De
som får vänta i en månad på diagnosen, upplever att detta är en lång tid, och det kan 
kännas som att man går och väntar på sin dödsdom. Det är inte ovanligt att man får flera 
bud om sjukdomens natur, vilket kan väcka känslor som ångest och rädsla. Drageset och 
Lindstrøm (2003) menar att oro och ovisshet kan vara en följd av att man blir undersökt för 
eventuell bröstcancer. Detta utgör ett hot mot den psykiska hälsan.

 I ett flertal studier (Kovero & Tykkä, 2002; Landmark, Strandmark & Wahl, 2002; Nelson, 
1996; Sægrov & Halding, 2004) beskriver informanterna sina reaktioner på hur de fick 
besked om sin cancerdiagnos. Ett flertal av dem fick det slutgiltiga beskedet över telefon, 
vilket kändes ledsamt och svårt. De hade önskat att de istället fått beskedet öga mot öga 
med läkaren (Kovero & Tykkä, 2002). En informant tyckte att det var tillräckligt jobbigt 
att gå och vänta på beskedet, och att hon sedan fick vänta på svaret längre än hon blivit 
lovad, gjorde inte saken bättre (Sægrov & Halding, 2004). Det är inte ovanligt att 
informanter upplever att de fått besked på ett dåligt sätt (Landmark et al., 2002; Sægrov & 
Halding, 2004). Läkarna har i dessa fall gett patienterna diagnosen ”rätt upp och ner” för 
att snart övergå till att göra något annat, vilket känns smärtsamt för patienterna. En kvinna 
fick beskedet ”game is over” av sin läkare. Han sade rent ut att hon skulle dö av 
bröstcancer eftersom sjukdomen i hennes fall inte gick att bota (Nelson, 1996). 
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Reaktioner på cancerbeskedet

Samtliga kvinnor i en studie av Landmark, Strandmark och Wahl (2001) uppger att deras 
första reaktion på cancerbeskedet var chock. Reaktionen på beskedet har också beskrivits 
som en total överraskning (Kovero & Tykkä, 2002). 

Bröstcancerdrabbade kvinnor upplever att hälsan förändras över en natt – från att vara frisk 
till att bli sjuk. Detta uppfattas som en overklig känsla. Tillvaron förändras snabbt och blir
plötsligt kaotisk (Boehmke & Dickerson, 2006).

Ångest är vanligt bland kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos. En kvinna berättar att hon 
hade tänkt hoppa framför tåget för att slippa ångesten då hon fick sin diagnos. Vidare 
beskrivs känslan av att hela tillvaron rasar samman (Kovero och Tykkä, 2002). Det känns 
som att livet mer eller mindre kollapsar (Sægrov & Halding, 2004). De reaktioner som 
uppstår hos kvinnan till följd av beskedet om diagnosen kan tolkas som en traumatisk kris
(Landmark & Wahl, 2002). 

Ordet ”cancer” är laddat – det betyder döden för de flesta kvinnor som får bröstcancer
(Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 2002). Bröstcancerdiagnosen gör kvinnorna mer
medvetna om döden. De upplever en överväldigande känsla av rädsla och att de plötsligt 
står med ena foten i graven och den andra på kanten (Berterö & Chamberlain Wilmoth, 
2007). Kvinnornas bild av framtiden försvinner och ersätts med en bild av döden. Livet är 
inte längre en självklarhet som man kan förutsäga, utan sjukdomen blir en påminnelse om 
att man inte lever för evigt. Kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer upplever dels en 
rädsla för själva döden, och dels en rädsla för att bli skild från sin familj. En följd av detta 
är att man försöker ordna det praktiska för sina efterlevande, exempelvis genom att se till 
att någon hjälper till att ta hand om barnen (Landmark et al., 2001). När hela kvinnans 
existens hotas, uppstår en stark vilja att leva (Landmark & Wahl, 2002), och all energi 
läggs på kampen för livet (Landmark et al., 2001). När döden kommer nära inpå blir livet 
plötsligt mer värdefullt och värt att kämpa för (Arman & Rehnsfeldt, 2002). 

Bröstcancerdrabbade kvinnor börjar snart ställa sig en rad frågor, bland annat frågan om 
varför de drabbats och vad de gjort för att förtjäna sjukdomen. Kvinnornas oförmåga att 
svara på frågorna kan ge upphov till ilska. Det kan kännas som att jaga sin egen svans – att 
det måste finnas en orsak till att man fått cancer, men att man inte kan finna den (Johnston 
Taylor, 2000). Att man frågar sig varför man drabbats av en så svår sjukdom är en vanlig 
reaktion på cancerbeskedet (Arman et al., 2002; Berterö & Chamberlain Wilmoth, 2007; 
Boehmke & Dickerson, 2006; Johnston Taylor, 2000). Efter beskedet om diagnosen börjar 
kvinnorna successivt acceptera sjukdomen och se den som något man måste gå igenom
(Landmark & Wahl, 2002). En av informanterna i studien av Johnston Taylor (2000) 
uppger att hon till slut insåg att hon hade två val – antingen kunde hon sitta där och gråta 
resten av livet, eller så kunde hon ta tag i situationen. I Boehmkes och Dickersons (2006) 
studie, berättar en av kvinnorna att hon till slut kunde se sjukdomen som något som skulle 
vara ett par månader, och sedan kunde livet gå vidare. Ytterligare en kvinna ansåg att 
bröstcancern var något hon måste genomlida, och att hon skulle bli frisk till slut.



4

Nya perspektiv på livet

Till följd av en bröstcancerdiagnos blir framtiden ett ovisst kapitel för den drabbade
kvinnan, och därmed förändras ofta hennes åsikter om vad som är viktigt i livet. 
Livsglädjen blir förstärkt och livet tas inte för givet på samma sätt som tidigare. Dessutom 
minskar vardagskraven och det spelar inte lika stor roll om man exempelvis inte putsat
fönstren. Den materiella statusen är inte heller lika betydelsefull. Istället värdesätter man 
relationer och tycker att det är viktigt att tillbringa tid med de människor som verkligen 
betyder något (Landmark et al., 2001). Kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer börjar
leva mer i nuet istället för att vänta på framtiden. På så vis kan cancern anses vara
befriande (Nelson, 1996). En kvinna i Armans och Rehnfeldts studie (2002) fick en ny syn 
på sin situation och en önskan att leva ett nytt liv när hon fick besked om sin bröstcancer. 
Cancer kan också fungera som en slags väckarklocka som tvingar kvinnan att göra 
markanta förändringar i livet. I Johnston Taylors (2000) studie framgår att hos kvinnor som 
diagnostiseras med bröstcancer, sker vissa förändringar. Några av dessa utgörs av att de får 
nya prioriteringar i livet, ändrar livsstil, känner en ökad uppskattning och glädje samt får 
ökad självkännedom och självrespekt. Trots att kvinnor ser bröstcancern som en negativ 
upplevelse, är ovissheten om framtiden något som inte alltid ses negativt, utan gör att man 
börjar fokusera på det positiva i livet och upptäcker hur värdefullt och dyrbart det kan vara
(Nelson, 1996). Att ett bröstcancerbesked kan göra livet mer värdefullt stöds även av 
Walsh, Manuel och Avis (2005). En av deras informanter anser att cancern bland annat 
gjort henne mer tålmodig och mindre krävande.

Påverkan på omgivningen

När en kvinna drabbas av bröstcancer, påverkas inte enbart hon själv, utan även hela 
hennes familj. Samtidigt som familjen utgör ett stöd för den drabbade, kan det vara 
krävande att se hur familjerelationerna blir lidande på grund av sjukdomen. Vissa kvinnor 
försöker skydda sina familjer genom att inte tala om allt de skulle vilja diskutera, eller 
genom att tänka sig noga för innan de informerar familjemedlemmarna om vad som ska
ske. Familjen utgör inte bara ett socialt utan även ett praktiskt stöd genom att hjälpa till 
med exempelvis hushållsarbete (Sægrov & Halding, 2004). Dock upplever inte alla 
kvinnor stöd från familjen, utan vissa tycker att det råder brist på förståelse (Landmark et 
al., 2002). Det sociala stödet från familjen är viktigt för kvinnans kamp för överlevnad 
(Landmark et al., 2002; Landmark och Wahl, 2002). Något positivt som en 
bröstcancerdiagnos medför, är att en övervägande majoritet upplever att de kommit närmre 
sin partner i samband med sjukdomen. En del av kvinnorna uppskattar förhållandet mer 
och tycker att relationen med partnern blivit mer meningsfull. En dryg tiondel av 
kvinnorna separerar dock från sin partner efter beskedet om diagnosen. En orsak till detta 
är att de inte får det emotionella stödet av partnern som behövs (Walsh et al., 2005). Stöd 
eller brist på stöd påverkar kvinnornas förmåga att hantera behandlingen och dess 
biverkningar (Chamberlain Wilmoth, 2001). Att partnerns stöd är viktigt styrks även av 
Nelson (1996) som pekar på informanter som anser att de inte skulle orkat kämpa utan 
partnern vid sin sida. Nära vänners förståelse och sociala stöd verkar ha en positiv inverkan 
på den drabbade kvinnans kamp mot bröstcancer. En bröstcancerdiagnos kan visa vem som 
egentligen är ens sanna vänner (Landmark et al., 2002). Några kvinnor i studien av 
Landmark et al. (2001), berättar att vänner som de trodde att de hade, plötsligt försvann, 
och kvinnorna förstod inte varför andra människor undvek dem. Författarna slår fast att en
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kvinna som drabbas av bröstcancer kan undvikas som om hon hade en smittsam sjukdom. 
Kvinnor kan dock uppleva ett socialt stöd från oväntat håll, det vill säga från vänner som 
de inte tidigare betraktat som nära vänner (Landmark et al., 2002). Den bästa strategin för 
att hantera bland annat den oro och ilska som bröstcancern ger upphov till, är att söka 
socialt stöd (Manuel et al., 2007).

Behandling av bröstcancer

Bröstcancer behandlas framförallt med någon form av kirurgiskt ingrepp - alltifrån en liten 
excision till avlägsnande av hela bröstet (West & Brown, 1996). Bröstet bör strålas efter 
operationen om man använder sig av en bröstbevarande metod. Strålningen dödar de 
eventuella cancerceller som kan finnas kvar i operationsområdet efter själva operationen. 
Detta görs i syfte att förhindra återinsjuknande (Cancerfonden, 2007). 

Om cancertumören i bröstet är för stor eller växer på ett sådant vis att den inte genast kan 
opereras, används cytostatikabehandling, vilket är en cellhämmande metod som krymper 
tumören. Detta görs i syfte att kunna operera bort den (Cancerfonden, 2007). Cytostatika 
förebygger celldelning, vilket leder till att man kan kontrollera eller i bästa fall bota 
cancern (Cotton, 1996).

Hormonbehandling utnyttjar kroppens egna mekanismer för att bekämpa cancern. Dock 
kan inte alla kvinnor behandlas med hormoner, och behandlingen kan inte bota sjukdomen
utan endast hämma sjukdomsutvecklingen (Fenlon, 1996). En del former av bröstcancer är
östrogenberoende för att kunna växa. Antihormoner, som används vid hormonbehandling, 
blockerar östrogenets effekter, och aromatashämmare sänker östrogennivåerna hos kvinnor 
i klimakteriet (Cancerfonden, 2007).

Upplevelser av vården

I Landmark et al.:s (2002) studie, berättar bröstcancerdrabbade kvinnor om den goda vård 
de fått. De kände sig trygga och hade tillit till vårdpersonalen så länge de vistades på 
sjukhuset och fick stå i centrum för uppmärksamheten. 

Studier (Arman et al., 2002; Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Erikson, 2004; 
Landmark et al., 2002) visar att bröstcancerdrabbade kvinnor ofta upplever ett lidande 
orsakat av vårdpersonalen. Kvinnorna tycker i allmänhet att de inte får tillräckligt med tid
med personalen och att de får för lite information. En annan vanlig upplevelse är att de inte 
blir sedda som hela människor. En kvinna i studien av Arman et al. (2004) upplever att 
vårdpersonalen inte var intresserad av henne som person, utan bara av hennes kropp. 
Andra kvinnor i samma studie upplever att de blev bemötta som kroppar, nummer eller 
diagnoser. Informanterna upplever också att vårdpersonalen inte visade något intresse för 
deras existentiella situation och att cancervården enbart är inriktad på att bota cancer rent 
fysiskt och att allt annat ignoreras eller bortförklaras. Enligt Landmark et al. (2002) har 
flera kvinnor blivit dåligt bemötta av vårdpersonalen. En av dem berättar om hur hon 
kände sig under en undersökning. Personalen i rummet sade inte ett ord till henne under 
hela tiden, utan stod bara tyst och log mot henne. Hon uppger att det kändes som om hon 
kommit till helvetet och skulle bli avrättad. Författarna menar att patienten kan känna sig 
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vilsen i den tekniska världen. Mötet med vårdpersonalen beskrivs av informanterna som att 
de blev avvisade, avfärdade, misstrodda, förvirrade samt nedtryckta.

Kvinnor med bröstcancer får inte tillräckligt med information om sitt eget hälsotillstånd.
En kvinna i studien av Webb och Koch (1997) fick inte ens veta att hon hade cancer, utan 
enbart att hon hade vävnad som skulle tas bort. Även Chamberlain Wilmoth (2001) och
Kovero och Tykkä (2002) pekar på att många informanter anser att de fått bristande 
information från vårdpersonalen, även från sjuksköterskor. I studien av Landmark et al.
(2002) framkommer att några av informanterna fick göra svåra val angående sin 
behandling, utan stöd från vårdpersonalen. En kvinna berättar hur hon själv fick avgöra, 
utan vägledning, om hon skulle låta avlägsna hela bröstet eller göra en bröstbevarande 
operation. Detta beskrivs som en skakande upplevelse. Sægrov och Halding (2004) visar 
också på att vissa informanter upplever att de besvärade vårdpersonalen genom att ställa 
frågor eller höra av sig. En av informanterna fick dåligt samvete när hon ringde läkaren för 
att höra om resultatet från undersökningen var färdigt.

Ibland tvingas kvinnor med bröstcancer kämpa för att få en rättmätig vård, och upplever att 
ansvaret ligger i deras egna händer (Arman et al., 2004). En informant i Sægrovs och 
Haldings (2004) studie, menar att man har många rättigheter i samhället, exempelvis 
ekonomiskt och socialt stöd, men att man som sjuk inte orkar kräva dem. Detta stöds även 
av Landmark et al. (2002), som visar på att kvinnorna upplever att de tvingades kämpa mot 
ett stelt system där de blev sedda som diagnoser snarare än individer. Detta tömde dem på 
energi, vilken de så väl behövde för att hantera den hotade livssituationen.

Samtliga informanter i Sægrovs och Haldings (2004) studie uppskattar att de fått rätt och 
saklig information angående diagnos och behandling, men många tycker att det saknas
information om positiva prognoser och hopp om att bli frisk. Uppmuntran och positivt 
bemötande från vårdpersonalen kan ge bröstcancerdrabbade kvinnor en känsla av kontroll 
över sin situation (Kovero & Tykkä, 2002).

Vårdvetenskaplig utgångspunkt

Travelbee (1971) ser omvårdnad som en mellanmänsklig relation och hon definierar 
begreppet på följande vis:

Nursing is an interpersonal process whereby the professional nurse 
practitioner assists an individual, family, or community to prevent or cope 
with the experience of illness and suffering and, if necessary, to find 
meaning in these experiences. (Travelbee, 1971, s. 7)

För Travelbee är omvårdnadens huvudsakliga mål att hjälpa patienten att hantera sjukdom 
och lidande samt finna en mening i de erfarenheter som följer. Dessutom syftar 
omvårdnaden till att understödja hopp hos patienten, vilket är ett viktigt begrepp i 
Travelbees omvårdnadsteori. För henne kännetecknas en person som hoppas av att han/hon
tror att livet på ett eller annat vis ska förändras till det bättre. Genom att understödja hoppet 
kan sjuksköterskan hjälpa patienten att hantera lidandet och underlätta bärandet av 
sjukdom, förluster samt konsekvenser av dessa genom hela livet. Travelbee vill inte 
använda sig av generella patientbegrepp, utan anser att sjuksköterskor bör försöka förstå 
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den mening som varje enskild patient själv lägger i sin upplevelse, snarare än att förhålla 
sig till patientens diagnos. Att patienten finner en mening i det han/hon upplever, lägger 
Travelbee stor vikt vid. Med ”finna mening” avser hon att den enskilde individen 
tillskriver en orsak till en specifik upplevelse. När man har funnit mening i upplevelsen
kan man svara på frågorna ”varför just jag?” och ”hur ska jag ta mig igenom det?”.

Vi har tagit fasta på Travelbees syn på att finna mening i olika upplevelser i livet då vi med 
denna litteraturöversikt vill beskriva hur kvinnor, efter genomgången behandling, upplever 
att bröstcancer påverkar den fysiska hälsan, det psykiska välbefinnandet och det sociala 
livet. Dessutom anser vi att hoppet är av grundläggande betydelse för patientens 
tillfrisknande.

Problemformulering

Antalet kvinnor som diagnostiseras med och behandlas för bröstcancer utgör en allt större 
patientgrupp. Därför är det önskvärt att sjuksköterskan får ökad kunskap om denna grupp 
av patienters upplevelser av sjukdomen på längre sikt och att hon har beredskap att möta 
dem. Detta är orsaken till att vi vill fördjupa oss inom området. Då vi sökt vetenskapliga 
artiklar har vi uppmärksammat att tidigare forskning främst fokuserar på kvinnans 
upplevelser av bröstcancer i ett akut skede medan det råder brist på forskning om
upplevelser och erfarenheter av sjukdomen i ett längre perspektiv.

Bonniers svenska ordbok (1998) definierar ”upplevelse” som erfarenhet, händelse, äventyr 
eller något som man upplever. Med ”uppleva” avses att man är med om något, prövar på, 
känner eller reagerar. 

SYFTE

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva hur kvinnor, efter genomgången 
behandling, upplever att bröstcancer påverkar den fysiska hälsan, det psykiska 
välbefinnandet och det sociala livet.

Frågeställningar

Hur upplever kvinnor, efter genomgången behandling, att den fysiska hälsan påverkas av 
bröstcancer?

Hur upplever kvinnor, efter genomgången behandling, att det psykiska välbefinnandet 
påverkas av bröstcancer?

Hur upplever kvinnor, efter genomgången behandling, att det sociala livet påverkas av
bröstcancer?
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METOD

Val av metod

Vår studie genomfördes som en litteraturöversikt vilket, enligt Forsberg och Wengström 
(2003), syftar till att ge en överblick över ett visst kunskapsområdes forskningsresultat. 
Backman (1998) samt Polit och Tatano Beck (2004) menar att man på detta vis kan påvisa 
kunskapsluckor inom området. En litteraturöversikt ger en bild av vilken kunskap som 
finns och vilken som inte finns. Detta säkerställer vilken framtida forskning som bäst 
behövs inom området (Polit & Tatano Beck, 2004).

Enligt Polit och Tatano Beck (2004), resulterar kvantitativ forskning, som är nära besläktad 
med den positivistiska ansatsen, i data som kan mätas och uttryckas i mängd, medan den 
kvalitativa forskningen, som associeras med en naturalistisk ansats, undersöker olika 
fenomen och får ett berättande material: ”Consequently, naturalistic investigations place a 
heavy emphasis on understanding the human experience as it is lived, usually through a 
careful collection and analysis of qualitative materials that are narrative and subjective” (s. 
16).

Val av artiklar

Vi hade för avsikt att göra en kvalitativ litteraturöversikt, men då det råder brist på tidigare 
forskning om kvinnors upplevelser på längre sikt av hur livet påverkas av bröstcancer och 
dess behandling, fanns inte tillräckligt många vetenskapliga artiklar som var rent 
kvalitativa, utan vi fick även inkludera ett fåtal artiklar som var både kvalitativa och 
kvantitativa. Dock har vi enbart använt oss av de kvalitativa delarna av artiklarna i vårt 
resultat.

Inklusionskriterier för artiklar som fick ingå i litteraturöversikten var att de var 
vetenskapliga och att de blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter, att de var skrivna på 
engelska eller svenska samt att de publicerats senast år 1992. Vi inkluderade artiklar som 
handlade om kvinnor i alla åldrar och av alla nationaliteter, såvida de genomgått 
behandling av bröstcancer, och i möjligaste mån valde vi artiklar som handlade om kvinnor 
som överlevt några år (gärna minst tre) efter behandlingen. 

För att hitta vetenskapliga artiklar som passade syftet med studien, använde vi oss av olika 
kombinationer av sökorden ”bröstcancer”, ”överleva”, ”upplevelser”, ”patient” 
och ”rädsla”.

Främst har vi använt oss av databasen Academic Search Elite vid sökningen av artiklar till 
litteraturöversikten, men även CINAHL användes i viss utsträckning. Vid sökningen 
hittade vi 13 artiklar som efter genomläsningen av abstractet verkade passa vårt syfte. Vid 
noggrannare läsning av hela artiklarna, visade sig endast fyra passa. Därefter fick vi göra 
en sekundärsökning, vilket, enligt Friberg (2006), innebär att man får hjälp av 
referenslistor. På detta vis hittade vi ytterligare 38 artiklar som vid första anblicken
verkade passa vårt syfte. Dock kunde vi endast använda tretton av dessa.
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Dataanalys

Vid dataanalysen har vi använt oss av Burnards (1996) metod för textanalys, vilken består 
av fyra steg. Innan vår analys började, hade vi läst igenom samtliga artiklar ett flertal 
gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Steg ett innebär, enligt Burnard, att man 
noterar ord eller korta fraser i högermarginalen i syfte att sammanfatta textens innehåll. 
Detta gjorde vi under genomläsningen av artiklarna, var och en för sig. Därefter, i andra 
steget, skall ord och fraser grupperas och förfinas. Eventuellt plockas ord eller fraser bort 
(Burnard, 1996). I detta steg satte vi oss ner och gick tillsammans igenom artiklarna och de 
ord vi skrivit i marginalerna. Vi jämförde våra ord och fraser och gjorde en gemensam 
gruppering av dem. Burnard menar att man i det tredje steget kan använda sig av olika 
färgmarkeringar för att lättare skilja på de kategorier man funnit. Dock valde vi att 
noggrant anteckna våra huvudteman och underteman på ett sätt som gav oss en god 
översikt. I steg fyra har forskaren till uppgift, enligt Burnard, att svara på frågan ”so 
what?”. Vi försökte här finna svar på våra frågeställningar.

Etiska aspekter

Då vi valde att göra en litteraturöversikt, ansåg vi det nödvändigt att ta hänsyn till 
oredlighet i forskning, en princip som, enligt Medicinska forskningsrådet (2000), innebär 
att man inte får plagiera eller stjäla data, inte förvränga forskningsprocessen och inte 
fabricera data.
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RESULTAT

Vårt resultat presenteras nedan i form av tre huvudteman och elva underteman. Vilka 
artiklar som bidragit till respektive tema, återges sist i varje stycke. 

I tabellen nedan representeras varje artikel av en siffra. Vardera artikel motsvaras av en 
siffra som kan utläsas i Tabell 2 i Bilaga 1.

Tabell 1: Översiktstabell över teman i resultatartiklarna
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Upplevelser av bröst-
cancerns påverkan på 
den fysiska hälsan
Upplevelser av fysiska 
symtom efter behandlingen

x x x x x x x x

Upplevelser av en för-
ändrad livsstil

x x x x

Upplevelser av sexuella 
problem

x x x x x x

Upplevelser av bröst-
cancerns påverkan på 
det psykiska väl-
befinnandet
Upplevelser av en 
förändrad kroppsbild och 
självbild

x x x x

Upplevelser av olika 
rädslor

x x x x x x x x x x x

Upplevelser av en oviss
framtid

x x

Upplevelser av nya priori-
teringar och värderingar

x x x x x x

Upplevelser av bröst-
cancerns påverkan på 
det sociala livet
Upplevelser av förändrade 
relationer 

x x x x x

Upplevelser av stöd-
gruppens roll

x x x x x

Upplevelser av ett för-
ändrat yrkesliv

x x x x x

Upplevelser av att återgå 
till det normala livet

x x

Kvinnor som behandlats för bröstcancer har svårt att börja berätta om sina upplevelser av 
sjukdomen efter behandlingen. Istället börjar de gärna berätta om diagnostillfället eftersom 
detta har format dem till de personer de är idag (Wyatt, Kurtz & Liken, 1993). De flesta 
kvinnor går vidare med sina liv efter behandlingen, men trots detta fortsätter bröstcancern 
att påverka dem. Som ett resultat av upplevelserna i samband med sjukdomen, finns 
kvarstående förändringar hos kvinnorna (Gray et al., 1998).
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Upplevelser av bröstcancerns påverkan på den fysiska hälsan

Upplevelser av fysiska symtom efter behandlingen

Vanliga effekter av bröstcancerbehandling i ett långsiktigt perspektiv utgörs av utmattning, 
smärtor i bröst och arm, lymfödem, begränsad rörlighet i arm och axel, torrhet i halsen och 
viktuppgång eller viktnedgång. De flesta kvinnor verkar dock kunna hantera dessa besvär i 
det dagliga livet. Vad som däremot i större utsträckning utgör ett problem för framförallt 
yngre kvinnor, är behandlingens påverkan på fertiliteten och de premenopausala besvär 
som kan uppstå. Majoriteten av de kvinnor som inte hunnit få några barn samt de kvinnor 
som har väldigt små barn, önskar i allmänhet få mer information om hur deras fertilitet kan 
påverkas av behandlingen. Den information de fått av vårdpersonalen anses vara inadekvat 
eller motsägelsefull. Bristen på information om hur fertiliteten påverkas efter behandlingen 
kan för en enskild kvinna vara en av de värsta upplevelserna i samband med sjukdomen. 
Bröstcancerbehandlade kvinnor påverkas också av bland annat osteoporos, torra 
slemhinnor i vaginan, minskad sexlust, smärta, sömnlöshet, samt håravfall. Håravfallet kan 
upplevas som mer förödande än väntat. För en kvinna som tappar håret blir situationen mer 
konkret, verklig och något man inte kan fly ifrån.

En effekt av behandlingen, som påverkar kvinnan i hög grad, är utmattning. Det finns 
kvinnor som avslutat cytostatikabehandlingen för flera år sedan och som fortfarande har 
utmattningssymtom:

So, it took me, I’d say a year, before I felt normal, whatever normal is. 
/…/ I don’t know if the doctors really address fatigue. They can’t treat it. 
They can’t give you a pill and they can’t cut it out. It’s such a vague 
thing and yet it impacts the quality of your life. (Ferrell et al., 1997b, s. 
19)

Det visar sig också att ett flertal symtom efter operation och strålning är särskilt ihållande. 
Dessa utgörs av domningar, stickningar och känsligare hud. Cytostatikabehandlingen kan 
ge upphov till ständigt illamående, förändringar i det icke strålade bröstet och känslighet 
för solexponering. Trots att de flesta fysiska besvär som uppstått till följd av 
bröstcancerbehandlingen brukar avta med tiden, fortsätter många kvinnor att uppleva 
problem, bland annat vallningar, orsakade av hormonbehandling. Cancerbehandlingen kan 
också ge upphov till kronisk smärta. Vissa kvinnor som drabbats av detta, anser sig ha mött 
en ovilja från läkarnas sida att skriva ut smärtstillande läkemedel. Det finns kvinnor som 
menar att den kroniska smärtan tagit ifrån dem det normala livet och att smärtan påverkat 
dem mer än något annat.

Ett flertal kvinnor delar uppfattningen att deras fysiska symtom, orsakade av behandlingen, 
oftast inte tas på allvar av vårdpersonalen. Istället får de höra att ingen tidigare dött av 
menopaus och att de borde vara tacksamma för att de överhuvudtaget lever:

I had everything: depression, vaginal dryness, couldn’t sleep, you name 
it. And I kept at him (the physician) and finally he said, ‘Look, a lot of 
women die of breast cancer. I’ve never seen one die of menopause. Yes, 
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just take it on the chin. There, there. You’re lucky to be alive.’ (Ferrell et 
al., 1997b, s. 19)

Trots att vissa fysiska symtom ofta bagatelliseras av sjukvården, har de stor inverkan på 
kvinnornas liv och livskvalitet. Det är inte heller ovanligt att kvinnorna upplever fysiska 
effekter av bröstcancerbehandlingen som de blivit dåligt förberedda på. Framförallt 
lymfödem är något som kvinnorna inte väntat sig.
(Ferrans, 1994; Ferrell, Grant, Funk, Otis-Green & Garcia, 1997a; Ferrell, Grant, Funk, 
Otis-Green & Garcia, 1997b; Ganz et al., 1996; Gray et al., 1998; Hassey Dow, Ferrell, 
Leigh, Ly & Gulasekaram, 1996; Holmberg, Scott, Alexy & Fife, 2001; Thewes, Butow, 
Girgis & Pendlebury, 2004)

Upplevelser av en förändrad livsstil

Ofta upplever de yngre kvinnorna, men inte de äldre, att deras sjukdom och dess 
behandling har en viss inverkan på livsstilen. Unga kvinnor som tidigare rest mycket och 
bott utomlands, känner sig inte längre trygga med detta utifall de skulle behöva medicinsk 
vård. Dessutom känner sig vissa kvinnor fysiskt utmattade och orkar inte längre vara lika 
fysiskt aktiva och delta i sportaktiviteter i samma utsträckning som tidigare.

Bröstcancerbehandlade kvinnor har behov av att ha en aktiv roll i den egna hälsan och tar 
hand om sig själva på ett sätt de inte gjort tidigare. Yngre kvinnor tenderar i allmänhet att 
göra korrigeringar i kosten samt ägna sig åt fysiska aktiviteter i större utsträckning än äldre 
kvinnor. Många kvinnor försöker undvika bröstcancerrecidiv genom att göra förändringar i 
kost, motion och stresshantering. De försöker äta vitamintillskott och mat som innehåller 
antioxidanter samt undvika cigaretter, koffein och alkohol:

I would like to know more about vitamins, anything that we could take 
that could help us. Because I now take them but I wasn’t doing that five 
years ago. (Gray et al., 1998, s. 251)

(Ferrans, 1994; Gray et al., 1998; Pelusi, 1997; Thewes et al., 2004)

Upplevelser av sexuella problem

Tiden innan cancerdrabbade kvinnor och deras partner återupptar den sexuella samvaron 
varierar ofta mellan ett par dagar och tio månader efter det kirurgiska ingreppet. Hur lång 
tid det tar, påverkas av kvinnans psykiska och fysiska återhämtning, den sexuella 
samvarons betydelse i förhållandet samt kvinnans rädsla för eventuella negativa reaktioner 
från partnern. Cancerns påverkan på den psykiska hälsan gör ofta att kvinnorna förlorar sitt 
sexuella intresse, och fysiska komplikationer som utmattning och fördröjt tillfrisknande 
bidrar till detta.

Den sexuella samvaron kan förändras efter behandlingen av bröstcancer. Detta beror bland 
annat på effekter av behandlingen, såsom torra slemhinnor i vaginan och minskad vaginal 
lubrikation, vilket ger upphov till smärta vid samlag. Detta medför att sexlusten och 
samlagsfrekvensen minskar. Det finns kvinnor som ifrågasätter om de någonsin kommer 
bli bättre igen. Ytterligare en anledning till att kvinnorna tvekar att ha sexuellt umgänge är 
rädslan för att partnern ska reagera negativt på den förändrade kroppen. De fysiska 
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problemen kan kvarstå flera år efter operationen och kan leda till att man i möjligaste mån 
försöker undvika att ha samlag. 

It’s painful, and my vagina is so vulnerable. I have vaginal discharge 
like a period for many days after having sex. I tried a lubricant jelly 
several times, but (it didn’t work)… ( Takahashi & Kai, 2005, s. 1284)

Att bröstcancerbehandlade kvinnor inte alltid känner sig lika sexuellt attraktiva som 
tidigare, kan bidra till minskat sexuellt intresse.

Our sex life has changed 100% … the sex part of our marriage is in big 
trouble. [I don’t] feel like a whole woman anymore… Since I had my 
[mastectomy]… it really affects him. (Hilton, 1996, s. 611)

Ibland är det mannen i förhållandet som tappar det sexuella intresset och blir passiv. I vissa 
fall slutar paret att ha sex med varandra efter kvinnans operation.

En förekommande upplevelse bland kvinnor som behandlats för bröstcancer, är att för stor 
uppmärksamhet läggs vid förlusten av ett bröst och för lite på sexualiteten. De vaginala 
förändringarna kan påverka en kvinna mer än det faktum att hon förlorat ett bröst.

En övervägande majoritet av de kvinnor som upplever en förändring i sexlivet, försöker 
aktivt lösa problemen, medan en minoritet vill avvakta. De som försöker göra något åt sin 
situation söker ofta förståelse hos sin partner genom kommunikation. De kvinnor som kan 
sätta ord på sina bekymmer och prata om dem, upplever oftast en enorm lättnad. 

Det råder meningsskiljaktigheter huruvida kvinnor söker hjälp för de besvär som orsakar 
sexuella problem. Kvinnor kan uppleva att det är generande att prata med sin läkare om 
detta, särskilt om han är manlig. De som väl vågar ta upp problemet med läkaren, kan få 
frågan om de tror att problemet verkligen är fysiskt och inte psykiskt. Det finns en viss 
önskan bland bröstcancerbehandlade kvinnor att få tala med en kvinnlig sjuksköterska om 
problemen och att få information av henne. 
(Ferrell et al., 1997a; Ganz et al., 1996; Gray et al., 1998; Hilton, 1996; Holmberg et al., 
2001; Takahashi & Kai, 2005; Thewes et al., 2004)

Upplevelser av bröstcancerns påverkan på det psykiska välbefinnandet

Upplevelser av en förändrad kroppsbild och självbild

Kvinnor som förlorat ett bröst, upplever oftast att de förlorat mer än så. De känner sig inte 
längre passande i rollen som kvinna och partner. Vissa upplever också att det inte längre är 
möjligt att bära badkläder eller klänning med urringning eller att ha långt hår, vilket är 
symboler för det sexuella och attraktiva. En del kvinnor känner sig skamsna och generade 
över den ändrade kroppen. Detta kan leda till att de har svårt att tro att deras partner kan 
älska dem ändå, trots att de opererat bort ena bröstet. Förtroendet mellan dem kan behöva 
byggas upp på nytt på grund av kvinnans förändrade självbild. Förlusten av ett bröst kan 
hos kvinnan orsaka extrem oro för partnerns reaktion. För vissa kvinnor är operationsärret 
värre än själva cancerdiagnosen. De oroar sig för vad maken ska tycka när han får se ärret. 
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Förlusten av ett bröst kan påverka kvinnans självförtroende, sexliv och relationer på ett 
negativt sätt. Förlusten kan upplevas som mycket förödande och traumatisk. Innebörden av 
att förlora ett bröst kan dock förändras under resans gång. I början kan kvinnorna uppleva 
stress och förlust, men med tidens gång anpassar sig de flesta till förändringen:

I needed my breast when I raised my six children, but that was then. I 
don’t need it now, so I don’t worry about it. (Wyatt, Kurtz & Liken, 
1993, s. 444)

Det är inte alla makar som påverkas negativt av fruns mastektomi, utan menar att 
känslorna inte förändrats. De tycker fortfarande att deras fruar är väldigt attraktiva, och att 
förlusten av ett bröst inte gör någon skillnad för dem.
(Carter, 1993; Ferrans, 1994; Hilton, 1996; Holmberg et al., 2001; Takahashi & Kai, 2005; 
Wyatt et al., 1993)

Upplevelser av olika rädslor

Den största rädslan bland bröstcancerdrabbade kvinnor är rädslan för döden, men även 
andra bekymmer förekommer, bland annat är dessa kvinnor över lag mycket rädda för att 
behöva gå igenom ytterligare en cytostatikabehandling. Kvinnor som gått igenom denna 
form av behandling är lika rädda för cytostatika som för att dö: 

That’s what I’m afraid, I’ll be older, more weak, and I don’t want to 
take the chemo. Oh my god… No… No… They have to find something 
else. (Johnson Vickberg, 2001, s. 240)

Bröstcancerbehandlade kvinnor känner ofta rädsla för att deras döttrar ska drabbas av 
bröstcancer. De kan känna sig ansvariga för att ha drabbats av cancer och ha överfört 
risken till döttrarna. Ofta är kvinnorna mer rädda om döttrarnas liv än om sina egna. 
Ytterligare rädslor bland dem som behandlats för bröstcancer är rädslan att 
familjemedlemmarna ska utsättas för lidande, och rädslan att skiljas från familjen:

I’m not afraid of death itself. I’m not. I’m afraid how I would leave 
people behind. (Johnson Vickberg, 2001, s. 240)

Kvinnor som behandlats för bröstcancer oroar sig i varierande grad för recidiv. Bland dem 
som känner en stark rädsla för att cancern ska komma tillbaka, anser sig de flesta ha en 
särskild orsak att befara återfall. Dessa orsaker kan utgöras av att man fått motsägelsefulla 
besked från olika läkare. Rädslan kan resultera i att kvinnorna helt slutar att göra upp 
långsiktiga framtidsplaner. Många kvinnor uttrycker en mer måttlig rädsla för återfall, men 
den utgör inte fokus i det dagliga livet. Detta kan bero på att det finns annat som kvinnorna 
är mer oroliga för, exempelvis att få en hjärtinfarkt. Det är inte ovanligt att man oroar sig 
för nära anhörigas hälsa mer än för sin egen. Det finns dock kvinnor som över huvudtaget 
inte är rädda för återfall, eller bara känner lite rädsla. Rädsla för återfall kan vara ett 
ständigt närvarande hot för vissa kvinnor som behandlats för bröstcancer. Oron kan hålla 
dem vakna om nätterna. Det finns ett behov av att veta vilka symtom som är normala, och 
kvinnorna önskar i allmänhet en försäkran om att deras symtom inte utgör tecken på 
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återinsjuknande. Även ringa fysiska symtom kan väcka rädsla för att man drabbats av 
recidiv: 

Every little ache and pain makes me nuts. Until you get cancer those 
little pains don’t mean anything… You’re overworked, tired, getting 
older… but now things like that could mean [the cancer] is back. (Pelusi, 
1997, s. 1345)

Vissa kvinnor som drabbats av och behandlats för bröstcancer är rädda för hur de skulle 
reagera om de återinsjuknade. De tror att de skulle bli deprimerade, rädda, oroliga eller 
tappa greppet om situationen. Att ett återfall skulle leda till en mer avancerad sjukdom som 
är svårare att behandla, utgör ytterligare en rädsla, och det är en vanlig uppfattning bland 
kvinnorna att om bröstcancern kommer tillbaka, går den oftast inte att behandla 
framgångsrikt. Den vanligaste orsaken till rädsla för bröstcancerrecidiv är att man omges 
av andra människor som drabbats av cancer eller hör talas om dem. En annan orsak utgörs 
av situationer där återfall kan identifieras, exempelvis läkarbesök och mammografi. Vidare 
kan olika fysiska symtom, såsom en knöl någonstans på kroppen eller utmattningskänslor, 
orsaka rädsla för återfall. 

Kvinnor använder olika strategier för att kunna hantera rädslan för ett eventuellt återfall av 
sjukdomen. Det vanligaste sättet är att använda sig av socialt stöd, exempelvis genom att 
gå med i en stödgrupp eller genom att vända sig till familj, vänner eller professionella 
personer, exempelvis terapeuter. Andra sätt att hantera rädslan är att undvika att tänka på 
den, att hoppas att cancern inte ska komma tillbaka, att hålla sig sysselsatt samt att söka 
stöd i sin religion. 
(Ferrel et al., 1997a; Ferrell et al., 1997b; Ferrell, Grant, Funk, Otis-Green & Garcia, 1998;
Ferrans, 1994; Ganz et al., 1996; Gray et al., 1998; Hassey Dow et al., 1996; Holmberg et 
al., 2001; Johnson Vickberg, 2001; Pelusi, 1997; Thewes et al., 2004)

Upplevelser av en oviss framtid

Att ha genomgått behandling för bröstcancer innebär att möta en rad ovissheter, framförallt 
ovissheten om framtiden. Kvinnorna tvingas inse att de inte längre har kontroll över sina 
liv, och döden blir mer verklig. Ovissheten om framtiden kan vara den värsta aspekten av 
att ha haft bröstcancer:

I desperately wanted some reassurance from [the physician] about the 
future, that I would never have to worry again… He said, “I can’t tell 
you that.” (Pelusi, 1997, s. 1345)

(Ferrell et al., 1998; Pelusi, 1997)

Upplevelser av nya prioriteringar och värderingar

Bland kvinnor som behandlats för bröstcancer för två till tre år sedan, har det skett vissa 
förändringar i både prioriteringar och värderingar. Kvinnorna vill inte längre skjuta upp 
aktiviteter, utan göra dem genast. Många kvinnor beskriver att de försöker ”leva snabbare” 
och få så mycket gjort på så kort tid som möjligt, till exempel ta två pianolektioner i 
veckan istället för en. Dessutom uppskattar de livet mer, sätter sig själva i första hand och 
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har slutat att lägga energi på obetydliga saker. Vissa av dem önskar resa mera och har 
övervägt att gå i pension i förtid. Kvinnorna försöker leva i nuet och att inte ta livet för 
givet. Det är vanligt att de får ändrade prioriteringar i livet:

Cancer has given me a chance to see what is really important to me… I 
was so shallow before… my relationships and work have all taken on 
special meaning… I don’t sweat the small stuff anymore… I worried for 
years over things that had no value. (Pelusi, 1997, s. 1347)

Efter att ha haft bröstcancer blir kvinnorna ofta mer medvetna om hur skört livet är, vilket 
får dem att ändra syn på livet. Flera av dem tolererar inte gnäll över ”struntsaker” sedan de 
fick bröstcancer. En bröstcancerdrabbad sjuksköterska uttrycker:

That is why I quit my previous job, because I got tired of all the colds 
that wanted to be better yesterday. I have trouble showing compassion 
for people who are complaining about little things that in a week will be 
gone. (Wyatt et al., 1993, s. 444)

(Ferrans, 1994; Ferrell et al., 1997b; Fredette, 1995; Ganz et al., 1996; Pelusi, 1997; Wyatt 
et al., 1993)

Upplevelser av bröstcancerns påverkan på det sociala livet

Upplevelser av förändrade relationer

Kvinnor som behandlats för bröstcancer upplever förändringar i relationen med familj och 
vänner. Flera av dem anser sig ha kommit närmre de andra medlemmarna i familjen. 
Ensamstående kvinnor som träffar en ny man är oroliga för hur och när de ska berätta för 
den eventuellt nya partnern att de diagnostiserats med och behandlats för bröstcancer. De 
är rädda för att bli avvisade och för att ses som sexuellt motbjudande. Kvinnorna kan se sig 
själva som en belastning för en framtida partner, eftersom de kan drabbas av cancerrecidiv.

Ett vanligt fenomen är att bröstcancerbehandlade kvinnor upplever att vännerna försvinner 
- för en viss tid eller för alltid, vilket kan ge upphov till en känsla av social isolering. 
Kvinnorna själva tror att vännerna försvinner för att de är rädda för döden och för att de 
fått bristfällig information om sjukdomen. 
(Ferrans, 1994; Fredette, 1995; Ganz et al., 1996; Holmberg et al., 2001; Thewes et al., 
2004; Wyatt et al., 1993)

Upplevelser av stödgruppens roll

Då behandlingen är avslutad, upplever de flesta kvinnor att de blir övergivna av vården. 
Kvinnorna förvandlas från cancerpatienter till canceröverlevare och det känns som om de 
blir hemskickade utan vare sig råd eller stöd. Av denna anledning upplever kvinnorna att 
de plötsligt får stå på egna ben. En uppfattning är att vårdpersonal finns där för kvinnorna 
under hela behandlingen, men när den väl är över, får de ingen vägledning eller någon 
information om hur livet kan påverkas av bröstcancern och dess behandling. Kvinnorna 
menar att vårdpersonalen inte verkar förvänta sig att det ska finnas ett behov av 
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uppföljning eller information om långsiktiga frågor som kan komma att uppstå. Kvinnorna 
hade förväntat sig att vårdpersonalen skulle ha stor kunskap om frågor som blir aktuella 
när man överlevt en cancersjukdom, men så verkar inte vara fallet:

Don’t they expect us to live? Besides, who better should know what to 
expect from all this [disease and treatment]? They’re the experts. What 
have they seen with others? They must have some idea of what I should 
expect. (Pelusi, 1997, s. 1348)

De som behandlats för bröstcancer har ett behov av att träffa andra kvinnor i samma 
situation som de själva. Stödgruppen syftar till att lyssna på och vara sympatiska mot 
varandra. Det är ett sätt att dela med sig av sina erfarenheter. Kvinnorna menar att det 
fysiska ärret efter bröstcanceroperationen läker på sex veckor, men att det tar längre tid för 
de emotionella ärren att läka. De anser att ingen läkare har kunskap att göra något åt det, 
även om de försöker. Stödgruppen kan av denna anledning vara en stor hjälp för kvinnor 
som genomgått bröstcancer. Den kan ge tröst och förbättra självförtroendet:

The support group was really helpful when [the treatment] was over… I 
needed to know others felt the same way and that it was okay to feel like 
I did… My life revolved around just getting through the treatments, now 
I had time to think and feel… I needed [the support group] much more 
now than I did back then. (Pelusi, 1997, s. 1345)

Många kvinnor anser dock att de inte har något behov av att vara med i någon stödgrupp 
efter det att behandlingen avslutats. De känner att de vill gå vidare och lämna cancern 
bakom sig.

Det finns ett behov, enligt kvinnorna, att låta alla familjemedlemmar delta i stödgrupper. 
De anser att stödet till den övriga familjen är minst lika viktigt som stödet till dem själva. 
Annars kan barnen exempelvis tro att bröstcancer är en dödsdom.

Kvinnor som genomgått bröstcancer och dess behandling vill ofta finnas till hands för 
andra kvinnor som kommer att gå igenom samma sak. De minns att de själva hade behövt 
prata med och få stöd av någon som visste vad det innebar att genomgå behandlingen och 
leva livet efter den. De anser dessutom att de är bäst lämpade av alla att ge stöd till 
bröstcancerdrabbade kvinnor och att det är en gåva som endast de kan ge:

I knew I could help… I’d been there… I know what it was like… It’s so 
different to hear it from [someone with cancer] who truly knows than 
from someone who thinks they know [health care providers, family, and 
friends]. (Pelusi, 1997, s. 1349)

(Ferrell et al., 1997b; Gray et al., 1998; Holmberg et al., 2001;  Pelusi, 1997; Thewes et al., 
2004)
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Upplevelser av ett förändrat yrkesliv

Kollegorna på arbetsplatsen kan utgöra ett emotionellt stöd för kvinnor som återvänder till 
jobbet efter avslutad behandling av bröstcancer. Att gå tillbaka till jobbet ger kvinnorna en 
känsla av att de är normala och hjälper dem att övervinna behandlingens fysiska effekter. 
Det händer dock att de får höra smärtsamma kommentarer från kollegorna. De kan bli 
förargade på medarbetarnas frågor och reaktioner:

(Co-workers) want to be encouraging but they don’t know what to say. 
(…) They are uncomfortable talking to you. (…) Sometimes, in the 
corridor, it seemed like people were saying: ”Ah, she’s the one who’s 
got cancer.” (…) You see them in the washroom and they don’t know 
what to say, …it’s like they are in a hurry. (…) People seem 
uncomfortable. (…) That got on my nerves, it …, it annoyed me. 
(Maunsell et al., 1999, s. 471)

Kvinnor har olika uppfattningar om att återvända till jobbet efter sjukskrivningen. Deras 
oro står i relation till både effekterna av behandlingen och till den fysiska formen. De 
största bekymren som kvinnorna upplever innan de går tillbaka till jobbet, är rädsla att 
förlora eller behöva byta jobb, oro att vara mindre kompetent än tidigare, rädsla att göra 
medarbetare besvikna samt rädsla att vara mindre produktiv på arbetet än innan 
sjukskrivningen.

Kvinnor som genomgått behandling för bröstcancer, upplever att arbetssituationen 
förändrats, exempelvis genom att de förlorat jobbet, att de blivit degraderade, att de fått 
ändrade arbetsuppgifter, att de fått sänkt lön eller att det uppstått förändringar i relationerna 
med kollegor och arbetsgivare. Det kan vara svårt för kvinnor som behandlats för 
bröstcancer att finna ett nytt arbete. De upplever att potentiella arbetsgivare bemöter dem 
med tvivel kring deras arbetskapacitet och huruvida sjukdomen verkligen är botad:

”Are you sure that you have the same abilities as before? Are you sure 
you are capable of working? Is there any chance that you will get sick 
again? (…) Well, we won’t be hiring you, we’ve found somebody else.” 
(Maunsell et al., 1999, s. 471)

Bröstcancer har förändrat många kvinnors tankar kring vikten av att ha ett arbete. 
Kvinnorna menar att jobbet är mindre viktigt nu än innan diagnosen. Dessutom kan rädslan 
för att bli sjuk igen, och därmed också sjukskriven, resultera i att de avstår från att söka 
nya jobb och slutar sträva efter att bli befordrad.

Vårdpersonalen har inte nämnt mycket om bröstcancerns påverkan på yrkeslivet eller hur 
det är att återgå till jobbet efter sjukskrivningen, menar de flesta kvinnor. De har heller inte 
givit någon information om behandlingens påverkan på deras arbetskapacitet.
(Ferrell et al., 1997a; Ferrell et al., 1997b; Hilton, 1996; Holmberg et al., 2001; Maunsell, 
Brisson, Dubois, Lauzier & Fraser, 1999)
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Upplevelser av att återgå till det normala livet

I de flesta fall medför ett bröstcancerbesked en tillfällig förändring för kvinnan och hennes 
familj. Det är viktigt för hela familjen att återgå till det normala efter den 
bröstcancerdrabbades behandling. Med detta avses ett tillstånd som är säkert, stabilt och 
utan hälsoproblem, och som består av mönster och rutiner. Genom att lägga cancern 
bakom sig, kan familjen återgå till ett normalt tillstånd, vilket hjälper dem att planera inför 
framtiden.

Trots att kvinnorna genomgått behandling och inte har några synliga tecken på att de 
någonsin haft cancer, ses de av omgivningen som mindre starka, självständiga och dugliga 
än tidigare. Omgivningen förväntar sig dock att bröstcancerbehandlade kvinnor ska återgå 
till det normala livet så fort behandlingen är avslutad, men enligt kvinnorna själva är detta 
inte lätt. De menar att cancern har fått dem att överge det liv de levt tidigare:

Those old normals [in life] don’t exist anymore, it’s gone… Now what 
we have is new normals… Try explaining that to your family and 
friends… they just don’t get it… Your hair comes back, you go to work 
again… so it’s supposed to be like before… You want it to get back to 
what it was like before, but you never will… The cancer took my old life 
away. (Pelusi, 1997, s. 1345-1347)

(Hilton, 1996; Pelusi, 1997)
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Syftet med vår studie var att beskriva hur kvinnor, efter genomgången behandling, 
upplever att bröstcancer påverkar den fysiska hälsan, det psykiska välbefinnande och det 
sociala livet. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturöversikt. Vi anser att vald 
metod var relevant i förhållande till syftet och även frågeställningarna eftersom vi fann 
svar på dessa. Analysmetoden som användes var, enligt oss, också relevant då den gav 
möjlighet att på ett strukturerat sätt kategorisera kvinnors upplevelser av livet efter 
genomgången bröstcancerbehandling. Fördelarna med att göra en litteraturöversikt är att 
den skapar en överblick över kunskapen inom ett visst område samt att den påvisar 
kunskapsluckor inom ämnet. Nackdelarna är att man inte kan ställa frågor och följdfrågor 
till informanter för att få svar, vilket man ju kunnat göra i en intervjustudie.

Om vi hade haft mer tid på oss, hade vi gärna gjort en intervjustudie eftersom vi under 
arbetets gång noterat att det hittills publicerats få studier inom området. Vår uppfattning är 
att de studier som publicerades under 1990-talet främst fokuserar på kvinnans upplevelser 
av att leva med bröstcancer under en aktiv och akut fas, men att det finns luckor i 
kunskapen om kvinnans upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet efter genomgången 
behandling. Dock verkar det, enligt oss, som att trenden börjat vända och att forskare har 
börjat visa intresse för hur kvinnan upplever livet efter bröstcancer. Det finns ett fåtal 
artiklar om ämnet, men vid vår artikelsökning fann vi att inte många passade in på vårt 
syfte och att flera av dem är kvantitativa. Vi fann också, efter urvalet av de artiklar som 
skulle ingå i vår litteraturöversikt, att studierna ofta är innehållsmässigt blandade, det vill 
säga att de ofta berör kvinnor i både den akuta och den långsiktiga fasen. I dessa 
situationer valde vi att endast använda oss av upplevelser i sistnämnda fas. Att artiklarna är 
blandade, tror vi kan bero på att kvinnornas resa med bröstcancern börjar vid 
diagnostillfället och formar henne till den person hon är idag.

Vi hade från början tänkt exkludera artiklar som var äldre än tio år, men insåg snart att det 
fanns för få artiklar att tillgå om vi inte inkluderade femton år gamla artiklar. Dessutom 
hade vi tänkt fokusera på kvinnor som överlevt bröstcancer, men det verkade inte finnas 
någon tydlig definition av detta. Beroende på vilken källa vi vände oss till, fick vi olika 
definitioner, och vissa källor hävdade att man överhuvudtaget inte kan överleva 
bröstcancer, utan att det är en kronisk sjukdom.

Vad det gäller tematiseringen, eller kategoriseringen, använde vi oss av Burnards (1996) 
metod och ställde oss frågan ”vad handlar texten om?”. På detta vis växte elva teman fram. 
Dessa kunde sedan innehållsmässigt delas in i tre överordnade teman som vi valde att 
kalla ”upplevelser av bröstcancerns påverkan på den fysiska hälsan”, ”upplevelser av 
bröstcancerns påverkan på det psykiska välbefinanndet” samt ”upplevelser av 
bröstcancerns påverkan på det sociala livet”.
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Resultatdiskussion

Upplevelser av bröstcancerns påverkan på den fysiska hälsan

I resultatet fann vi att kvinnorna verkar kunna hantera de fysiska symtom som följer av 
bröstcancerbehandlingen. Däremot utgör frågor kring fertiliteten ett bekymmer för de 
yngre kvinnorna. Av denna anledning anser vi att det är av stor vikt att kvinnor i fertil ålder 
får information om hur deras fertilitet kan komma att påverkas av bröstcancerbehandlingen. 
Vårt resultat visar också att kvinnor som behandlats för bröstcancer och som har symtom 
som påverkar livskvaliteten efter behandlingen, anser att de inte blir tagna på allvar av 
sjukvården. Travelbee (1971) menar att omvårdnadens huvudsakliga mål är att hjälpa 
patienten att hantera sjukdom och lidande. Sjuksköterskan ska också hjälpa patienten att 
finna en mening i de erfarenheter som följer. Vidare visar vårt resultat att vårdpersonalen 
inte alltid bemötte kvinnorna på ett professionellt sätt utan menade att de borde vara 
tacksamma för att de är i livet. Även Landmark et al. (2002) säger att många kvinnor 
upplever att de blir dåligt bemötta av vårdpersonalen. Vårt resultat visar också att
symtomen ofta blir bagatelliserade av sjukvården och kvinnorna är inte alltid förberedda på 
de fysiska symtom som kan följa av behandlingen. Chamberlain Wilmoth (2001) styrker 
med sin studie att kvinnorna upplever att de får bristfällig information från vårdpersonalen, 
och Kovero och Tykkä (2002) lyfter fram vikten av att kvinnorna får relevant information. 
För oss är vårt resultat skrämmande. Vi utgår från att kvinnan är glad över att vara i livet, 
men de fysiska effekter som ibland kvarstår efter behandlingen av bröstcancer kan påverka 
hennes livskvalitet i hög grad. Vårdpersonalen måste därför tänka på hur de bemöter dessa 
kvinnor, och inte förringa konsekvenserna av de fysiska symtomen.

Att ha haft bröstcancer kan medföra att man lägger om sin livsstil radikalt. Kvinnor som 
har haft bröstcancer kan korrigera sin kost och sina motionsvanor i ett försök att undvika 
bröstcancerrecidiv. Detta är helt i linje med vad Johnston Taylor (2000) finner i sin studie. 
Vidare visar vårt resultat att kvinnorna känner ett behov av att ha en aktiv roll i sin egen 
hälsa och tar hand om sig själva på ett sätt de inte gjort tidigare. Detta är en positiv 
konsekvens av bröstcancer. Vårdpersonalen bör givetvis stötta de kvinnor som vill 
förändra sin livsstil. Personalen kan gärna ge tips, råd och information om dessa 
livsstilsförändringar.

Flera kvinnor som behandlats för bröstcancer är frustrerade över att det läggs större 
uppmärksamhet på förlusten av ett bröst än på hur sexualiteten förändras efter 
behandlingen. Denna kan ge upphov till besvär som torra slemhinnor i vaginan och 
minskad sexlust, vilket även framkommer i Chamberlain Wilmoths (2001) studie.
Förändringar som kan uppstå i den sexuella samvaron efter en bröstcancerbehandling är att 
samlagen blir smärtsamma för kvinnan och att samlagsfrekvensen minskar. Det råder 
delade uppfattningar om huruvida kvinnorna vågar söka professionell hjälp för de besvär 
som orsakar sexuella problem, eftersom de upplevs som generande. Oavsett hur fallet är i 
Sverige idag, pekar vårt resultat på vikten av att vårdpersonalen är medveten om de 
sexuella problem som kan följa efter en bröstcancerbehandling. Vi ser gärna att 
vårdpersonalen inbjuder till diskussion och samtal för att underlätta för kvinnorna då detta 
visat sig vara ett generande ämne. 
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Upplevelser av bröstcancerns påverkan på det psykiska välbefinnandet

Vidare visar resultatet att kvinnor som opererat bort ett bröst, har förlorat mer än bara 
bröstet. De upplever ofta att de förlorar rollen som kvinna och som partner, och att de inte 
längre kan klä sig kvinnligt. Chamberlain Wilmoth (2001) styrker med sin studie att det 
förlorade bröstet kan leda till att kvinnan anser sig ha förlorat sin kvinnlighet. Enligt 
Arman et al. (2002), kan det borttagna bröstet vara något man sörjer. Vårt resultat visar 
också att förlusten av ett bröst påverkar kvinnans självförtroende, relationer och sexliv 
negativt. Detta stöds av resultatet i studien av Walsh et al. (2005). Innebörden av det 
förlorade bröstet förändras successivt. Med tiden anpassar sig de flesta till förändringen. 
Vårdpersonal bör ha förståelse för att förlusten av ett bröst kan vara en traumatisk 
upplevelse för kvinnan. Vi anser att personalen ska ha beredskap att möta och stötta 
kvinnor som upplever förlusten som förödande.

Vårt resultat visar att kvinnor som behandlats för bröstcancer upplever och känner en rad 
olika rädslor och av varierande grad. Den största rädslan är den för döden. Andra rädslor 
utgörs av rädslan att skiljas från familjen, att familjemedlemmar ska utsättas för lidande, 
att behöva gå igenom ytterligare en cytostatikabehandling, att döttrarna ska drabbas av 
bröstcancer samt rädsla för recidiv. Landmark et al. (2001) styrker med sin studie att 
bröstcancerdrabbade kvinnor kan uppleva dels en rädsla för själva döden, dels en rädsla för 
att skiljas från familjen. Även ringa fysiska symtom kan orsaka en oro för att man 
återinsjuknat och vårt resultat visar att kvinnorna av denna anledning känner ett behov att 
veta vilka symtom som är normala efter behandlingen, och vilka som kan vara tecken på 
återfall. Något som kan stärka denna rädsla är läkarbesök och mammografi. Detta styrks av 
Sægrov och Halding (2004). Vi drar slutsatsen att många bröstcancerbehandlade kvinnor 
upplever ett ständigt hot mot existensen. Vårdpersonalen bör vara medveten om att en 
kvinna som gått igenom sjukdomen och dess behandling kan befara att minsta förkylning 
är ett tecken på att cancern kommit tillbaka. Sægrov och Halding (2004) menar att en 
bröstcancerbehandlad kvinna är mycket medveten om sin kropp och dess signaler. Ett 
egentligt obetydligt symtom kan väcka rädsla för återfall. Dessutom bör vårdpersonalen 
känna till att ett återbesök kan väcka starka känslor hos kvinnorna.

Att ha behandlats för bröstcancer medför en rad ovissheter, framförallt en ovisshet om 
framtiden. Även Landmark et al. (2001) och Nelson (1996) menar att bröstcancern kan 
medföra att framtiden blir ett ovisst kapitel för den drabbade. Samtidigt sker förändringar 
hos den behandlade kvinnan i vad som är viktigt i livet. Kvinnor som blivit behandlade för 
bröstcancer uppskattar livet mer, sätter sig själva i första hand, försöker leva i nuet och vill 
inte gärna skjuta upp aktiviteter. Nelson (1996) styrker med sin studie att kvinnorna 
försöker leva i nuet istället för att vänta på framtiden. Att kvinnorna får nya prioriteringar 
och värderingar är en positiv konsekvens av bröstcancern. Vårt resultat visar att 
bröstcancern kan fungera som en väckarklocka som får kvinnorna att vakna upp, tänka till 
och utföra väsentliga förändringar. Att cancern kan fungera som en väckarklocka styrks av 
Arman och Rehnsfeldt (2002). 

Upplevelser av bröstcancerns påverkan på det sociala livet

En positiv aspekt av bröstcancer är att kvinnor som behandlats för den upplever att de 
kommer närmre sina familjemedlemmar, vilket även styrks av Walsh et al. (2005). En 
negativ men förekommande företeelse är att vännerna försvinner – för en viss tid eller för 
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alltid, vilket stämmer överens med vad som framkommer i studien av Landmark et al. 
(2001). Detta visar på, enligt oss, vikten av stöd till dessa kvinnor. Det bör ges 
informationsblad till patienten som denne kan dela ut till familj och vänner om hon så 
önskar.

Vårt resultat pekar vidare på att när en bröstcancerdrabbad kvinna genomgår sin 
behandling, upplever hon att hon får allt tänkbart stöd av vårdpersonalen, men att när 
behandlingen väl är avslutad, blir hon hemskickad och får stå på egna ben, utan att ha fått 
någon vägledning. Detta orsakar en känsla av att man blivit övergiven av vården. Kvinnor 
som gått igenom en bröstcancerbehandling förväntar sig att vårdpersonalen har kunskap 
om hur det är att leva ett liv efter att ha genomgått en cancersjukdom, men att så inte är 
fallet. Av bland annat denna anledning kan ett behov av att ingå i en stödgrupp uppstå. 
Stödgruppen är ett tillfälle att träffa andra kvinnor i samma situation där man kan byta 
erfarenheter med varandra. Landmark et al. (2002) och Sægrov och Halding (2004) betonar 
hur värdefull en stödgrupp kan vara. Vi tycker att det är viktigt att kvinnornas upplevelser 
av att ha blivit övergivna av vården verkligen uppmärksammas. Vårdpersonalen måste bli 
bättre på att betona för patienterna att de får höra av sig om de har några funderingar, och 
bör informera dem om de långsiktiga effekterna av behandlingen - fysiskt, psykiskt och 
socialt. De bör också hänvisa patienterna till stödgrupper, patientföreningar och även 
kurator om så behövs.

Det är vanligt att kvinnor som sjukskrivits och behandlats för bröstcancer och sedan 
återvänder till jobbet, upplever att det skett en rad förändringar, bland annat kan de ha fått 
ändrade arbetsuppgifter och förändrade relationer med kollegor och arbetsgivare. Att 
komma tillbaka till arbetet igen efter behandlingen, ger en känsla av att man återgår till den 
normala vardagen, vilket även stöds av Kennedy, Haslam, Munir och Pryce (2007).    
Dessutom kan kollegorna utgöra ett emotionellt stöd. Kvinnorna upplever dock att de fått 
bristfällig information från vårdpersonalen angående bröstcancerns påverkan på yrkeslivet 
och om behandlingens påverkan på arbetskapaciteten. Detta antyder vikten av att man 
uppmärksammar kvinnornas behov av information, även inom detta område. 
Vårdpersonalen bör också uppmuntra kvinnorna till att återgå till arbetet så snart det är 
fysiskt möjligt, eftersom vårt resultat visar att arbetet utgör en källa till emotionellt stöd, 
vilket också styrks av Kennedy et al. (2007).

Det råder en viss förväntan från omgivningen att kvinnor som behandlats för bröstcancer 
ska återgå till sitt ”gamla, normala” liv när behandlingen är klar, men detta kan vara svårt, 
vilket även stöds av Sægrov och Halding (2004). Vårt resultat visar att cancern har tagit det 
gamla livet ifrån de bröstcancerbehandlade kvinnorna.

Konklusion

Av vårt resultat drar vi slutsatsen att kvinnor som genomgått behandling för bröstcancer 
påverkas av denna upplevelse under en lång tid efteråt, både fysiskt, psykiskt och socialt. I 
ett flertal av våra teman har vi uppmärksammat att vårdpersonalen ger bristfällig 
information till dessa kvinnor. Det gäller information om vilka fysiska effekter de kan 
vänta sig efter behandlingen, vilka fysiska symtom som kan vara tecken på recidiv, hur 
fertiliteten påverkas av behandlingen, hur behandlingen påverkar den sexuella samvaron, 
hur yrkeslivet och arbetskapaciteten berörs av effekterna av behandlingen samt brist på 
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information till familj och vänner. I det stora hela menar vi att kvinnorna i allmänhet blir 
bra bemötta och får relevant information under den aktiva behandlingen, men att 
bemötandet och informationen är bristfällig i ett längre perspektiv efter avslutad 
behandling.

Implikationer

Vårt resultat och vår konklusion betonar bristen på kunskap om bröstcancerbehandlade 
kvinnors informationsbehov i ett längre perspektiv. Dessutom finns fortfarande få studier 
om livskvaliteten hos kvinnor som behandlats för bröstcancer. Vi anser att det också skulle 
vara intressant med studier som visar på vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter av 
bröstcancerbehandlade kvinnor.
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BILAGA 1

Tabell 2: Översiktstabell över analyserade resultatartiklar

Nr. Artikel Syfte Metod Resultat
1. Fears about breast cancer recurrence. 

Interviews with a diverse sample. 
Johnson Vickberg, S.M. (2001). 
Cancer practice, 9, 237-243.

Att beskriva kvinnors 
olika upplevelser rela-
terat till risken för 
bröstcancerrecidiv.

Kvalitativ studie 
med  semi-
strukturerade 
intervjuer. n=16

Några kvinnor uttryckte 
stark rädsla för recidiv, 
medan majoriteten kände 
måttligare rädsla.

2. Breast cancer survivors: psychosocial 
concerns and quality of life. Ganz, 
P.A., Coscarelli, A., Fred, C., Kahn, 
B., Polinsky, M.L., & Petersen, L. 
(1996). Breast cancer research and 
treatment, 38, 183-199.

Att beskriva psyko-
sociala angelägenheter 
och livskvalitet bland 
kvinnor två-tre år efter 
första behandlingen av 
bröstcancer.

Kvantitativ och 
kvalitativ studie 
med intervjuer. 
n=139

Kvinnorna uppgav att de ett 
år efter operationen fort-
farande hade problem med 
fysiska aktiviteter, ändrad 
kroppsbild, sexuell funktion 
med mera.

3. The information needs of well, longer-
term survivors of breast cancer.
(1998). Gray, R.E., Fitch, M., 
Greenberg, M., Hampson, A., 
Doherty, M., & Labrecque, M. Patient 
education and counseling, 33, 245-
255.

Att identifiera inform-
ationsbehovet hos 
friska kvinnor som 
överlevt bröstcancer, 
fyra år eller mer efter 
tidpunkten för diag-
nosen.

Kvalitativ studie 
med intervjuer 
med 
fokusgrupper. 
n=70

Kvinnor som överlever 
bröstcancer fortsätter att 
påverkas av sjukdomen och 
vänder sig till vården för att 
få information, uppföljande 
vård samt för att minska 
rädslan för recidiv.

4. The psychosocial needs of breast 
cancer survivors; a qualitative study of 
the shared and unique needs of 
younger versus older survivors. 
(2004). Thewes, B., Butow, P., Girgis, 
A., & Pendlebury, S. Psycho-
Oncology, 13, 177-189.

Att samla data om det 
psykosociala behovet 
hos överlevare av 
bröstcancer och att 
identifiera det gemen-
samma och unika 
behovet hos yngre 
respektive äldre
överlevare.

Kvalitativ studie 
med telefon-
intervjuer. n=18

Det fanns en rad olika 
psykosociala och inform-
ationsmässiga behov hos 
överlevare av bröstcancer. 
Yngre kvinnor kände dessa 
behov i större utsträckning 
än äldre. 

5. Quality of life in breast cancer 
survivors as identified by focus 
groups. (1997b). Ferrell, B.R., Grant, 
M.M., Funk, B., Otis-Green, S., & 
Garcia, N. Psycho-Oncology, 6, 13-23.

Att bidra med kunskap 
om livskvaliteten hos 
kvinnor som överlevt 
bröstcancer.

Kvalitativ studie 
med intervjuer 
med 
fokusgrupper. 
n=16

Livskvaliteten hos kvinnor 
som överlevt bröstcancer 
delas in i fyra domäner: 
fysisk, psykosocial, social 
och spirituell domän.

6. The lived experience of surviving 
breast cancer. (1997). Pelusi, J. 
Oncology nursing forum, 24, 1343-
1353.

Att undersöka bröst-
cancerdrabbade 
kvinnors upplevelser 
av att överleva bröst-
cancer.

Kvalitativ studie 
med intervjuer. 
n=8

Upplevelserna delades in i 
nio teman, bl.a: en osäker 
framtid, att känna sig 
övergiven, förändrat jag, 
möta andras förväntningar, 
överlevarens ”livlinor”, att 
påverka andra samt resan 
från frisk till sjuk.

7. Breast cancer survivors: concerns and 
coping. (1995). Fredette, L.S. Cancer 
nursing, 18, 35-46. 

Att undersöka de 
ängelägenheter och 
copingmetoder hos 
kvinnor som inte 
drabbats av recidiv på 
mer än fem år sedan 
diagnostillfället.

Kvalitativ studie 
med 
semistruktur-
erade intervjuer. 
n=14

Copingstrategier som 
användes var att söka infor-
mation, arbeta, att söka stöd 
i religionen och att sätta 
familjen i första hand.

8. Sexuality after breast cancer treatment: 
changes and coping strategies among
Japanese survivors. (2005). Takahashi, 
M., & Kai, I. Social science & 
medicine, 61, 1278-1290.

Att undersöka bröst-
cancerbehandlingens 
påverkan på sexuali-
teten hos japanska 
kvinnor samt hur 
vårdpersonalen kan 
hantera sexuella 
problem hos patienten.

Kvalitativ studie 
med 
semistruktur-
erade intervjuer. 
n=21

Påverkan på sexualiteten 
kan delas in i fyra teman: 
tvekan att börja ha sex igen 
efter behandlingen, sexuella 
förändringar, strategier att 
hantera förändringarna samt 
långsiktig effekter på för-
hållandet med partnern.

9. Getting back to normal: the family 
experience during early stage breast 
cancer. (1996). Hilton, B.A. Oncology 

Att beskriva normal-
iseringsprocessen hos 
familjer som hanterar  

Kvalitativ studie 
med intervjuer 
med familjer och 

Att återgå till det normala, 
som definieras som ett 
tryggt, önskvärt och stabilt 
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nursing forum, 23, 605-614. bröstcancer i ett tidigt 
stadium.

par. n=55 tillstånd, var viktigt för 
familjerna.

10. Relationship issues of women with 
breast cancer. (2001). Holmberg, S.K., 
Scott, L.L., Alexy, W., & Fife, B.L. 
Cancer nursing, 24, 53-60.

Att erhålla data om 
sjukdomens och 
behandlingens 
påverkan på relationen 
med partnern.

Kvalitativ studie 
med intervjuer. 
n=15

Resultatet visar bl.a. att 
kommunikationen i för-
hållandet minskade och att 
paren behövde hjälp att 
hantera problem i 
relationen.

11. Quality of life in breast cancer. Part II: 
psychological and spiritual well-being. 
(1998). Ferrel, B.R., Grant, M., Funk, 
B., Otis-Green, S., & Garcia, N. 
Cancer nursing, 21, 1-9.

Att undersöka bröst-
cancerns påverkan på
välmåendet i den 
psykologiska och
spirituella domänen.

Kvalitativ studie 
med intervjuer. 
n=21

I den psykologiska 
domänen hittades fyra 
teman, bl.a. tankar kring 
framtiden och orsaker till 
psykisk stress. I den 
spirituella domänen hittades 
tre teman, bl.a. spirituellt 
stöd och att få ett ändrat liv.

12. An evaluation of the quality of life 
among long-term survivors of breast 
cancer. (1996). Hassey Dow, K., 
Ferrell, B.R., Leigh, S., Ly, J., & 
Gulasekaram, P. Breast cancer 
research and treatment, 39, 261-273.

Att rapportera livs-
kvaliteten hos över-
levare av bröstcancer.

Kvantitativ och 
kvalitativ studie 
med enkäter. 
n=294

Studien visade bl.a. att 
fysiska besvär som t.ex. 
smärta och sömnproblem 
var ihållande efter 
behandlingen, att rädsla för 
recidiv och metastaser var 
problematiskt och att 
ovissheten om framtiden 
plågade informanterna.

13. Quality of life in breast cancer. Part I: 
physical and social well-being. 
(1997a). Ferrel, B.R., Grant, M., Funk, 
B., Otis-Green, S., & Garcia, N. 
Cancer nursing, 20, 398-408.

Att utvärdera livs-
kvaliteten hos kvinnor 
som överlevt bröst-
cancer.

Kvalitativ studie 
med intervjuer. 
n=21

Även om flera år har gått 
efter tidpunkten för 
diagnosen, fortsätter 
kvinnors liv och livskvalitet 
att påverkas fysiskt och 
socialt av bröstcancern.

14. Work problems after breast cancer: an 
exploratory qualitative study. (1999). 
Maunsell, E., Brissin, C., Dubois, L., 
Lauzier, S., & Fraser, A. Psycho-
Oncology, 8, 467-473.

Att jämföra  arbets-
relaterade problem 
bland bröstcancer-
drabbade kvinnor som 
blivit behandlade med 
modern behandling 
med de som blivit 
behandlade för 20 år 
sedan.

Kvalitativ studie 
med 
ostrukturerade 
intervjuer. n=13

I stor utsträckning 
rapporterades samma 
problem bland överlevare 
som för 20 år sedan, men 
även nya arbetsrelaterade 
problem upptäcktes, bl.a. 
brist på information från 
vårdpersonalen om att 
återvända till jobbet.

15. Breast cancer survivors: an exploration 
of quality of life issues. (1993). Wyatt, 
G., Kurtz, M.E., & Liken, M. Cancer 
nursing 16, 440-448.

Att identifiera ange-
lägenheter angående 
livskvaliteten bland 
kvinnor som överlevt 
bröstcancer i fem år 
eller mer.

Kvalitativ studie 
med diskussioner 
i fokusgrupper. 
n=38

Fyra teman hittades: att 
integrera 
sjukdomsprocessen i det 
dagliga livet, förändringar i 
relationerna med andra, 
begränsningar, att återställa 
perspektivet på livet samt 
olösliga problem.

16. Quality of life through the eyes of 
survivors of breast cancer. (1994). 
Ferrans, C.E. Oncology nursing forum, 
21, 1645-1651.

Att utforska livs-
kvaliteten hos kvinnor 
som överlevt bröst-
cancer samt att 
identifiera deras behov.

Kvalitativ studie 
med enkäter. 
n=61

Många aspekter av hälsan 
visade sig vara positiva. 
Flera av informanterna hade 
ändrat sin livsstil efter 
bröstcancerdiagnosen. 
Bröstcancer hade delvis 
medfört positiva erfaren-
heter, t.ex. att man fått nya 
prioriteringar i livet.

17. Long-term survivors of breast cancer. 
A qualitative descriptive study. (1993). 
Carter, B.J. Cancer nursing, 16, 354-
361.

Att studera upplevelser 
i vardagen bland 
kvinnor som överlevt 
bröstcancer i fem år 
utan att ha drabbats av 
recidiv.

Kvalitativ studie 
med intervjuer. 
n=25

Informanterna uppgav att 
de, i egenskap av över-
levare, hade gått igenom sex 
faser. Flera av dem fick en 
tydligare bild av sig själva, 
tacksamhet för livet samt 
styrka och självförtroende i 
förmågan att hantera 
livskriser.


