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Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Under 2008 

fick ca 7300 kvinnor diagnosen bröstcancer och av dessa var 72 procent 55 år och äldre. 

Tidigare forskning har visat att postmenopausala kvinnor som är 55 år och äldre upplever att 

de inte får tillräckligt stöd från vårdpersonal och närstående. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur postmenopausala kvinnor med bröstcancer 

upplever olika former av stöd och hur dessa påverkar deras hälsa. 

Metod: Vi använde oss av en litteraturöversikt, med 16 kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar som undersöktes och analyserades enligt Friberg (2006). 

Resultat: Dataanalysen av artiklarna resulterade i fem teman och dessa är: emotionellt stöd, 

vårdpersonalens stöd, närståendes stöd, religiöst stöd och informationsstöd. Vi fann att dessa 

stöd är viktiga för postmenopausala kvinnors hälsa och livskvalitet. 

Slutsats: Olika typer av stöd från närstående och vårdpersonal upplevs som viktiga för 

postmenopausala kvinnor med bröstcancer. Mer forskning behövs för att få en bättre 

förståelse för vilka stöd som är viktiga för postmenopausala kvinnor med bröstcancer och hur 

dessa påverkar deras hälsa. 
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Background: Breast cancer is the most common cancer among women in Sweden.  In 2008 

there were about 7300 women diagnosed with breast cancer and of these 72 per cent were 55 

years or older. Earlier research showed that postmenopausal women with breast cancer aged 

55 years and older felt that they were not getting enough support from health professionals 

and relatives.   

Aim: The aim of this study is to describe how postmenopausal women with breast cancer 

experience different types of support and how these affect their health.   

Method: A literature review was used in which 16 qualitative and quantitative studies were 

examined and analyzed according to Friberg (2006).  

Results: The data analysis of the articles revealed five themes and these are: emotional 

support, health professionals` support, relatives´ support, religious support and information 

support. We found that these supports are important for postmenopausal women´s health and 

quality of life.  

Conclusions: Different types of support from relatives and health professionals are perceived 

as important for postmenopausal women with breast cancer. More research is needed to get a 

better understanding of which supports that are important for postmenopausal women with 

breast cancer and how it affects their health.  
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INLEDNING 

Vi är tre sjuksköterskestudenter som går sista terminen på Högskolan i Skövde, som ska 

skriva ett examensarbete i ämnet omvårdnad. Vi har valt att skriva om bröstcancer och 

intresset för detta ämne väcktes, då vi i samband med verksamhetsförlagda studier mött 

kvinnor med denna sjukdom. Litteratur visar att bröstcancer är en vanlig och allvarlig 

sjukdom som förekommer hos många postmenopausala kvinnor och innebär stora 

förändringar för dem. Definitionen av postmenopausala kvinnor är enligt Browall, Persson, 

Ahlberg, Karlsson och Danielson (2009) kvinnor som är 55 år och äldre. Denna definition 

kommer att användas i examensarbetet. Postmenopausala kvinnor valdes eftersom tidigare 

forskning fokuserades mest på yngre kvinnor med bröstcancer och deras upplevelser av 

stöd. Därför vill vi genom litteraturstudien beskriva vad olika former av stöd från 

vårdpersonal och närstående har för betydelse för postmenopausala kvinnor med 

bröstcancer relaterat till deras hälsa.   

BAKGRUND 

Hälsa  

Världshälsoorganisationens (WHO) definition på hälsa är att:”Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 

(World health organization, 2005, s.19). En holistisk människosyn, är viktigt då både 

psykisk och fysisk hälsa är värdefull för att uppnå välmående (WHO, 2005). Känslan av 

välbefinnande är individuellt och kan jämföras med livskvalitet och att må bra fysiskt och 

psykiskt. Fysisk hälsa betyder människans förmåga att klara av vardagslivet och fungera i 

samhället (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Psykisk hälsa innebär 

människans mentala förmåga att samspela med andra människor. Den psykiska hälsan är 

ofta åsidosatt. Psykisk hälsa kan påverkas av olika faktorer som patientens livsstil, 

hans/hennes sociala relationer, tillgången till sociala och utvecklingsresurser, utbildning, 

ekonomi, miljö med mera. Dålig psykisk hälsa kan vara orsakad av social isolering och 

social stress som kan leda till långvariga sjukdomar. Vårdpersonal bör vara medvetna om 

betydelsen av psykisk hälsa och vilket inflytande den har på individen och samtidigt för 

hela samhället. Det är väsentligt att identifiera de negativa effekterna och bota sjukdomen i 

tid. Vårdpersonalen ska främja individens hälsa och uppmuntra patienterna att använda 

sina egna resurser för att uppnå ett normalt socialt liv (WHO, 2005). 

Bröstcancer 

Incidens 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Antalet kvinnor som 

drabbas av en bröstcancerdiagnos ökar ständigt i takt med en mer ålderstigen befolkning. 

Under 2008 var det ca 7300 kvinnor som fick diagnosen bröstcancer och av dessa var 72 
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procent 55 år och äldre. Incidensen för bröstcancer i Sverige var under samma år 1,1 

procent och den är i ständig ökning (National board of health and welfare, 2008). 

Medelåldern hos kvinnorna som drabbades var 60 år (Johansson, (Red.), 2009). Det finns 

stora överlevnadsskillnader i åldersgrupperna 50-69 och 70-84 år, där de äldre kvinnorna 

inte överlevt cancern i samma grad som de yngre kvinnorna. Detta kan förklaras av att de 

äldre bland annat får sin diagnos senare, mindre uppföljning av diagnosen samt mindre 

behandling (Eaker, Dickman, Bergkvist & Holmberg, 2006).  

Olika typer av bröstcancer och diagnos 

Det finns två vanliga typer av bröstcancer. Den ena kallas duktal cancer och förekommer i 

mjölkgångarnas celler och den andra heter lobulär cancer som förekommer i 

mjölkkörtlarna. Ofta upptäckts tumören genom att kvinnor känner en hård knöl i bröstet 

eller att det vätskar från bröstvårtan. När kvinnor upptäcker denna förändring av bröstet 

kan diagnosen bland annat fastställas genom trippeldiagnostik: som innefattar klinisk 

undersökning, mammografi och ett vävnadsprov. Klinisk undersökning börjar med att 

läkaren undersöker bröstets utseende och gör en noggrann palpering av bröstet. Efter detta 

har gjorts undersöks bröstet ytterligare genom mammografi, där små tumörer kan 

upptäckas som är svåra att upptäcka genom palpering. Genom att ta ett vävnadsprov, kan 

en bröstcancerdiagnos ställas. Vävnadsprov innebär att läkaren tar en liten bit av vävnaden 

som skickas till patologen för ytterligare undersökning. Chanserna för en kvinna med 

bröstcancer att överleva ökar desto tidigare en tumör upptäckts (Johansson, E. (Red.), 

2009).  

Behandling av bröstcancer 

Bröstcancer brukar opereras bort, det kan vara nödvändigt att avlägsna hela bröstet. Ibland 

räcker det med bröstbevarande kirurgi, som innebär att endast tumören och en liten del av 

vävnaden runtomkring avlägsnas. Vid bröstbevarande kirurgi är det oftast aktuellt med 

strålning som tilläggsbehandling. Om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna, behöver 

dessa opereras bort. Efter operationen är det vanligt att kvinnorna bland annat får 

tilläggsbehandling i form av cytostatikabehandling- och/eller strålbehandling och/eller 

hormonbehandling, för att på detta sätt minska risken för ett återfall (Johansson, E. (Red.), 

2009).  

Att leva med bröstcancer 

Ett bröstcancerbesked kan upplevas som en stor chock och många kvinnor har svårt att 

acceptera situationen. Det är vanligt att kvinnorna förnekar sin situation och känner rädsla. 

Frågor av fysisk, psykisk, social och existentiell karaktär brukar uppkomma hos en kvinna 

med bröstcancer. Viljan att leva är väldigt central samt kampen för överlevnad. Att få ett 

sådant besked leder många gånger till ett emotionellt kaos hos kvinnorna och påverkar 

deras hantering av vardagslivet. Kvinnor reflekterar ofta över vilka konsekvenser som 

behandlingen kan få och känner frustration över att inte själva kunna påverka sin situation 

(Landmark & Wahl, 2002).  

 

Det finns utmaningar vad gäller vård till äldre kvinnor med bröstcancer. Det beror bland 

annat på den ökade sjukdomsrisken och begränsningar orsakade av till exempel sämre 

fysisk funktion som kan finnas hos äldre. Något annat som är utmärkande hos äldre 
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kvinnor med bröstcancer är att de oftare har mindre socialt stöd och mindre sociala 

förbindelser på grund av åldrande och försämrad fysisk funktion än yngre kvinnor (Ganz, 

Guadagnoli, Landrum, Lash, Radowski & Silliman, 2003). Det finns lite forskning kring 

äldre med bröstcancer. Mer forskning om äldre behövs vad gäller diagnos och stadium av 

cancerutveckling. Äldre kvinnor med bröstcancer får inte lika mycket vård och behandling 

som yngre kvinnor (Fredriksson & Liljegren, 2009). 

Mentala och kroppsliga förändringar orsakade av bröstcancerbehandlingen 

Kvinnors identitet, kroppsuppfattning och upplevelse av tid förändras ofta vid en 

bröstcancerdiagnos (Cowley, Heyman, Stanton & Milner, 2000). Kvinnorna upplevde att 

deras kroppar förändras i samband med cancerbehandlingen. Kvinnorna oroar sig över de 

synliga och icke synliga förändringarna. Det är vanligt att kvinnorna försöker dölja sina 

förändrade kroppar genom till exempel kläder, proteser och peruker. De kroppsliga 

förändringarna i och med cancerbehandlingen påverkar deras förhållande till andra 

människor. Kvinnorna kände att de blev annorlunda behandlade efter operationen. De 

känner att folk stirrade, inte pratade med dem och undvek dem (Rasmussen, Hansen & 

Elverdam, 2010).  

 

I en studie om postmenopausala kvinnor med bröstcancer framkom det att livskvaliteten 

hos dessa kvinnor förändras hela tiden under behandlingsperioden på olika sätt. Kvinnorna 

som fick kemoterapibehandling hade betydande försämringar vad gällde bland annat, 

kroppsuppfattningen, ångest samt sociala och kognitiva funktioner. Sjukdomen leder till 

ökad trötthet, smärta, kräkningar, förstoppning med mera (Browall, Ahlberg, Karlsson, 

Danielson, Persson & Gaston-Johansson, 2008).   

 

Kvinnorna som även hade fått radioterapi upplevde bland annat symtom som smärta och 

en negativare kroppsuppfattning (Browall et al., 2008). Kvinnor med bröstcancer hade i 

hög utsträckning problem med sömnen vilket kunde bero på smärta, hosta och upprepat 

uppsökande av toaletten på nätterna. Även mardrömmar och kallsvettningar förekom som 

orsaker till sömnstörningar. Detta har orsakade att de hade mindre kraft och energi i sin 

vardag, vilket i sin tur leder till sämre livskvalitet (Fortner, Stepanski, Wang, Kasprowicz 

& Durrence, 2002).  

 

Det finns en stor komplexitet vad gäller det som individen upplever som livskvalitet samt 

olika faktorer som kan hjälpa till i stressiga situationer. För att kunna hantera sådana 

situationer kan till exempel olika copingstrategier användas. Dessa kan till exempel vara 

avkoppling, distraktion och accepterande. Vid fysiska problem är accepterande den 

vanligaste copingstrategin, och den vanligaste vid psykosociala problem är distraktion 

(Browall, 2008).  

Vårdpersonalens bemötande 

Inom omvårdnaden är det viktigt att ha en holistisk människosyn, vilket betyder att 

människan är en helhet, bestående av kropp, själ, psyke och ande. Det går inte att dela upp 

de olika delarna var och en för sig, eftersom alla delarna hör ihop och utgör en enhet. Detta 

är viktigt att tänka på vid vård av kvinnor med bröstcancer, då hela människan behöver 

betraktas (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Arman, Rehnsfeldt, 
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Carlsson & Hamrin, 2001). För att kunna uppnå en holistisk människosyn bör 

vårdpersonalen visa patienten respekt, ge uppriktig information, få patienten att känna sig 

sedd och göra patienten delaktig i sin egen vård (Hardie & Leary, 2010). Vårdpersonal ska 

ta hand om kvinnor som har svårt att hantera sin osäkra framtid och informera dessa 

kvinnor om de risker som kan leda till bland annat depression och förhindra 

återhämtningen (Cowley et al., 2000).  

 

Om vårdpersonalen upplevs som känslolösa känner kvinnorna rädsla, otrygghet, isolering 

från det sociala livet samt att detta kan orsaka depression. Detta leder till att kvinnornas 

identitet förloras och livskvaliteten påverkas negativt (Landmark, Strandmark & Wahl, 

2002). Om kvinnorna får möjlighet att uttrycka sina tvivel leder detta till att de bättre kan 

hantera de psykiska påfrestningar som en bröstcancerdiagnos medför (Liao, Chen, Chen & 

Chen, 2007). De flesta kvinnor förknippar bröstcancer med ett stort lidande och något 

ångestfullt (Arman et al., 2001). Behoven hos kvinnorna är individuellt och kan förändras 

under vårdtiden. Denna kunskap är viktig för att vårdpersonalen ska få en förståelse för 

vilken slags information och stöd som kvinnorna behöver (Liao et al., 2007).  

Stöd 

Stöd kan definieras som en attityd, en särskild handling eller funktion (Byrne & Sebastian, 

1994). Syftet med stöd är att det ska leda till en positiv utgång för personen som får stödet.  

Stöd kan delas in två stora grupper och dessa är socialt stöd och professionellt stöd 

(Hupcey & Morse, 1997).   

Socialt stöd 

Socialt stöd bör ges av någon som har en personlig relation med mottagaren. Socialt stöd 

innebär samspel mellan två eller flera personer, som kan variera beroende på frekvent 

varaktighet och geografiskt avstånd (Landmark et al., 2002). Socialt stöd innefattar 

emotionella, praktiska, informativa samt bekräftande dimensioner (Langford, Bowsher, 

Maloney & Lillis, 1997). De emotionella dimensionerna omfattar kärlek, vänskap och 

solidaritet. Praktiska dimensioner innefattar att ge praktisk hjälp som till exempel städning 

och matlagning. Informativa dimensioner omfattar information, råd och konsultation 

(Landmark et al., 2002). Det bekräftande stödet innebär att få en människa att känna sig 

värdig (Langford et al., 1997).  

 

De flesta människor strävar efter att utveckla sociala nätverk i livet då socialt stöd har 

positiv inverkan på deras hälsa (Bloom, Stewart, Johnston, Banks & Fobair, 2001). För att 

få ett bra socialt stöd är det viktigt med väl fungerande sociala nätverk, sociala förbindelser 

och social anpassning (Langford et al., 1997). Relationer med andra människor är väldigt 

viktiga för att kvinnorna ska kunna bearbeta sina upplevelser av sjukdomen. De personer 

som har utvecklade sociala förbindelser upplever att de lättare hanterar sjukdomen medan 

de som har svaga sociala nätverk blir mer utsatta för lidande. Kvinnorna som upplever 

positiva samspel får gott med socialt stöd medan de kvinnor som utvecklar negativa 

samspel upplever att det råder brist på de olika fälten som emotionellt, bekräftande och 

informations stöd (Landmark et al., 2002).  
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Stödet från närstående är viktigt i kampen mot bröstcancern. När en hustru eller mamma 

drabbas av bröstcancer kan detta kännas som en belastning för de närstående, vilket även 

kvinnorna märker av. Vissa kvinnor har vid sådana situationer svårt att veta hur de ska 

kommunicera med familjemedlemmarna. Stöd från maken och barn upplevs som det 

viktigaste stödet vid bröstcancer (Landmark et al., 2002).  

Emotionellt stöd 

Kvinnor som är drabbade av bröstcancer måste kunna ta itu med de emotionella och 

fysiska följderna av sjukdomen. Bröstcancerdiagnosen kan vara krävande för kvinnorna 

och deras närstående. Förändringarna orsakade av bröstcancer leder till känslor av 

hjälplöshet och hopplöshet. Det är därför vanligt förekommande att kvinnor med 

bröstcancer drabbas av ångest och depression (Schmid-Büchi, Halfens, Dassen & van den 

Borne, 2008). Emotionell stress är ett av de största problemen för de kvinnor som drabbas 

av ångest och depression (Kissane, Grabsch, Love, Clarke, Bloch & Smith, 2004; Schmid-

Büchi et al., 2008).  

 

Postmenopausala kvinnor tycker att närheten till vårdpersonalen är väldigt viktigt men 

känner att de får mindre emotionellt stöd än yngre kvinnor. Detta beror på att de yngre 

kvinnorna är mer benägna att ta emot emotionellt stöd. Det beror framför allt på vilken typ 

av relation kvinnorna och sjuksköterskan har byggt upp under behandlingstiden. 

Sjuksköterskornas stöd blir mer inriktade mot kvinnornas fysiska välbefinnande (Skilbeck 

& Payne, 2003). 

Professionellt stöd 

Inom omvårdnaden är stöd ett centralt begrepp och är av stor betydelse då människor 

drabbas av kriser och sjukdom med mera. Genom stödjande arbete kan vårdpersonalen 

bygga upp förtroende och utveckla relationer med patienter (Ehnfors, Ehrenberg & 

Thorell-Ekstrand, 1998). Det professionella stödet inom vården är avgränsat och erbjuder 

vård till patienter och dessa styrs ofta utifrån de lagar och normer som råder. Professionellt 

stöd kan ges för att hjälpa patienten att känna bekräftelse, förbättra sin emotionella hälsa 

och få information. Patienten befinner sig i en utsatt situation och vårdpersonalen ska 

förhålla sig professionellt engagerade. Det är viktigt att patienten direkt känner tillit till 

vårdpersonalen och känner att de verkar för patientens bästa. Stödet ges direkt och det 

råder inte ömsesidigt förtroende, på samma sätt som i en vänskapsrelation, vårdpersonalen 

kan inte förvänta sig att själva få något ur relationen (Hupcey & Morse, 1997).  

 

Kvinnorna behöver mer emotionellt stöd från vårdpersonalen (Landmark et al., 2002; Liao 

et al., 2007; Skilbeck & Payne, 2003). De flesta psykosociala program som finns har oftast 

utgått ifrån yngre kvinnor. Det behövs bättre anpassat stöd för de äldre kvinnornas behov 

vid bröstcancer (Ganz et al., 2003). Sjuksköterskor behöver ta reda på kvinnornas behov av 

stöd och vad effekten blir för kvinnornas hälsa (Skilbeck & Payne, 2003). 
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PROBLEMFORMULERING 

Vid beskedet att en kvinna har bröstcancer förändras hennes tillvaro radikalt. Tidigare 

forskning har visat att postmenopausala kvinnor som är 55 år och äldre med bröstcancer 

upplever att de inte får tillräckligt stöd från vårdpersonalen och närstående. Därför är det 

viktigt att vårdpersonalen är medvetna om kvinnornas behov av olika stöd och hur dessa 

påverkar kvinnornas dagliga liv. För att öka kunskapen om olika former av stöd och hur 

dessa påverkar postmenopausala kvinnor med bröstcancer och deras hälsa ska aktuell 

forskning beskrivas. 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva hur postmenopausala kvinnor med bröstcancer upplever 

olika former av stöd och hur dessa påverkar deras hälsa. 

METOD 

Metoden som användes är litteraturöversikt (Friberg, 2006, s.115) som skapar en överblick 

inom det valda området utifrån tidigare forskning. Den tidigare forskningen har för avsikt 

bilda en uppfattning om det aktuella området, som sedan sammanställs till en helhet. Vid 

litteraturöversikt kan kvalitativa och kvantitativa artiklar användas. Genom metoden kan 

omvårdnaden i praktiken påverkas samt belysa det som inte har forskats på tidigare. 

Metoden litteraturöversikt kan vara en utgångspunkt för fortsatt forskning (Friberg, 2006). 

 

Urval 

 

Urvalet används för att avgränsa området, eftersom det annars blir väldigt svårt att omfatta 

hela området och besvara syftet (Friberg, 2006).  

Inklusionskriterier är att artiklarna ska vara: 

 Vetenskapliga 

 Mellan åren 2000-2010 

 Om postmenopausala kvinnor (kvinnor som är i åldern 55+)  

 Om hur kvinnor upplever olika former av stöd vid bröstcancer 

 Om kvinnornas hälsa vid bröstcancer  

 Skrivna på engelska 

Exklusionskriterier är att artiklarna: 

 Är litteraturöversikter (review articles) 

 Som inte uppnår inklusionskriterierna 
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Datainsamling 

 

De vetenskapliga artiklarna hittades genom databaserna CINAHL och MEDLINE. Vid 

sökningen användes följande sökord: breast cancer, health, newly diagnosed cancer, 

emotional support, postmenopausal women, experience, older women, social support, 

breast neoplasm, psychosocial needs, cancer survivors, health– related quality of life. 

Trunkering (*) och booleskteknik (AND) användes som enligt Friberg (2006) hjälper till 

vid begränsning inom det utvalda området. Även sb peer* användes för att få fram 

vetenskapliga artiklar (a.a.). Vid sökandet efter artiklar granskades i första hand titeln och 

abstrakten för att se om de svarade på syftet. Om artiklarna passade syftet fortsatte 

granskningen genom att artikeln lästes i fulltext.  

 

Datainsamling utgick ifrån det valda fenomenet som är syftet (Friberg, 2006). I det första 

steget i översikten användes ett helikopterperspektiv (bilaga 2). Det är viktigt att inte 

fokusera på detaljer utan istället försöka få en helhetsbild på området. I nästa steg 

avgränsades ämnet till ett urval av det området som var intressant. Avgränsningen var 

beroende på hur syftet var utformat då det annars var svårt att finna all fakta. Vid 

granskning av artiklarna valdes de som kunde utveckla problemet (a.a.). Sökningen 

resulterade i 16 kvantitativa och kvalitativa artiklar som var av värde för studien. 

 

Vid kvalitetsgranskning av artiklarna användes kvalitativa och kvantitativa 

granskningsprotokoll som finns som bilagor i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) som 

redovisas i bilagorna 3 och 4. Utifrån dessa protokoll bedömdes kvaliteten på artiklarna 

subjektivt. Vid gradering av artiklarna användes en tregradig skala som omfattade bra, 

medel och dålig kvalitet av artiklarna (Willman et al., 2006). Utöver gradering av artiklar 

har vi även sammanfattat dem (bilaga 1). 

 

Figur 1.  Översiktstabell över valda artiklar 

 
Databas Sökord Antal träffar  Artikel 

CINAHL Breast cancer AND health AND 

newly diagnosed cancer            

År: 2000-2010        Ålder: 65 + 

34 1,4,5 

CINAHL Emotional support AND breast 

cancer AND health                    

År: 2000-2010        Ålder: 65+ 

 28 2 

CINAHL Postmenopausal AND breast 

cancer AND experience 

36 3,16 

MEDLINE 

( EBSCO) 

Breast cancer AND older women 

AND social support År:2000-

2010     Ålder: 65 +, 80+ 

24 6 

CINAHL Breast cancer AND older women 

AND new diagnosis 

2 7 

CINAHL Breast neoplasms AND 

psychosocial needs AND cancer 

survivors År: 2000 - 2010   Ålder: 

65+ 80+ 

6 8 
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Databas Sökord Antal träffar  Artikel 

CINAHL Breast cancer AND emotional 

support   År: 2000-2010  Ålder: 

65+, 80+ 

56 9 

CINAHL Health-related quality of life AND 

breast cancer AND 

postmenopausal women År: 2000 

– 2010 

9 10 

CINAHL Older AND breast cancer AND 

support  År: 2000-2010 

118 11 

MEDLINE 

( EBSCO) 

Breast cancer AND newly 

diagnosed AND emotional  År: 

2000-2010 Ålder: 65+, 80+ 

21 12 

CINAHL Breast cancer AND social support 

AND sb peer* År: 2000 – 2010 

Ålder: 65+, 80+ 

100 13,14 

MEDLINE 

( EBSCO) 

Elderly AND support AND breast 

cancer  

79 15 

 

1.   Jennings-Sanders & Anderson, 2003                                                       

2.   Clough-Gorr, Ganz & Silliman, 2007 

3.   Browall, Gaston- Johansson & Danielson, 2006    

4.   Maly, Umezawa, Leake & Silliman, 2005 

5.   Gall, Guirguis-Younger, Charbonneau & Florack, 2009 

6.   Yoo, Levine, Aviv, Ewing & Au, 2010 

7.   Lu, Lin & Lee, 2010 

8.   Thewes, Butow, Girgis & Pendlebury, 2004 

9.   Tsai, Lin, Chao & Lin, 2010 

10. Browall, Ahlberg, Persson, Karlsson & Danielson, 2008 

11. Ashida, Palmquist, Basen-Engquist, Singletary & Koehly, 2009 

12. Turner, Kelly, Swanson, Allison & Wetzig, 2005 

13. Husain, Collins, Reed & Wyld, 2008 

14. Goodwin, Satish, Anderson, Nattinger, & Freeman, 2003 

15. Roberts, Morden, MacMath, Massie,  Olivotto, Parker & Hayashi, 2006        

16. Kenne- Sarenmalm, Öhlén, Jonsson & Gaston-Johansson, 2007 
  

  
 

Dataanalys 

Målet med analysen var att identifiera det övergripande området. Analyserna av studien 

kan förklaras genom flera olika steg och dessa är: 

1. I det första steget lästes artiklarna noggrant för att få en uppfattning om innehållet 

(Friberg, 2006).   
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2. I det andra steget upptäcktes likheter och skillnader som berör samma område för att 

sedan kunna sammanställa dessa till en helhet. Vid analys ska fokus vara att finna 

likheter och skillnader, annars kan tidsbrist uppstå (a.a.).  

3. Vid litteraturöversikt är det viktigt att tänka på att resultaten redovisades i teman 

eller kategorier (a.a.).   

 

I resultatet användes rubriker för att läsaren ska få en tydlig bild av resultatet samt att det 

blir lättförståeligare. Resultat består av två delar: resultatet av den analyserade delen och 

vad det finns för likheter och skillnader i de granskade artiklarna. Resultatet avslutas med 

motivering till varför detta resultat är intressant och användbart i vårdandet (a.a.).  

 

Etiska överväganden  

Det Medicinska forskningsrådet (2003) beskriver de fyra grundläggande etiska principerna 

som varje forskare måste vara medveten om. De etiska principerna är autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, rättviseprincipen och principen att inte skada. Enligt CODEX regler och 

riktlinjer för forskning (2010) har forskaren ansvaret att se till att forskningen är av god 

kvalitet och är etiskt godtagbar. Friberg (2006) menar att en litteraturöversikt inte berör 

enskilda personer då studien genomförs genom att analysera tidigare forskningsresultat. 

Medicinska forskningsrådet (2003) menar att de etiska aspekterna som är viktiga att tänka 

på vid litteraturöversikter är att oredighet inte förekommer. Oredlighet i forskning innebär 

att forskningens resultat inte är tillförlitlig. Detta kan bero på fusk, manipulation, slarv, 

fabricering av någon annans studie med mera. Det är när forskaren medvetet inte följer 

reglerna som det blir en ohederlig handling. Det är viktigt att tänka på att artiklar är 

godkända av den etiska kommittén. Det är även betydelsefullt att kunna redovisa samtliga 

använda artiklar och redovisa alla resultat, även de som inte gynnar ursprungsantagandet. 

Forsberg och Wengström (2008) betonar att forskare inte får kopiera delar från någon 

annans arbete och behandla det som sitt eget. Det är även av stor vikt att referera rätt så att 

källorna lätt kan kontrolleras och granskas.  
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RESULTAT 

 

Efter dataanalysen av artiklarna framkom fem teman och dessa är: emotionellt stöd, 

vårdpersonalens stöd, närståendes stöd, religiöst stöd och informationsstöd. 

 

Figur 2. Översikt av teman i relation till artiklar 

 

 
Tema 

 

Artikel nr 

Emotionellt 

stöd 

Vårdpersonalens 

stöd 

Närståendes 

stöd 

Religiöst 

stöd 

Informationsstöd 

1 X X X  X 

2 X     

3  X X X X 

4 X  X   

5    X  

6 X     

7  X X X X 

8 X X X X X 

9 X X   X 

10 X     

11   X   

12 X     

13   X  X 

14  X    

15   X  X 

16 X     

 

 

Emotionellt stöd 

 

Kvinnor med bröstcancer upplever sämre hälsa på grund av de olika symtom som 

sjukdomen orsakar (Browall, Ahlberg, Persson, Karlsson & Danielson, 2008; Browall, 

Gaston-Johansson & Danielson, 2006; Kenne-Sarenmalm, Öhlén, Jonsson & Gaston-

Johansson, 2007; Maly, Umezawa, Leake & Silliman, 2005). Enligt flera artiklar är det 

emotionella stödet viktigt för hälsan hos kvinnor med bröstcancer (Clough-Gorr, Ganz & 

Silliman, 2007; Jennings-Sanders & Anderson, 2003; Maly et al., 2005; Thewes, Butow, 

Girgis & Pendlebury, 2004; Tsai, Lin, Chao & Lin, 2010; Yoo, Levine, Aviv, Ewing & 

Au, 2010). Emotionellt stöd är betydelsefullt för psykologisk anpassning och överlevnad 

(Browall et al., 2006; Jennings-Sanders & Anderson, 2003; Turner, Kelly, Swanson, 

Allison & Wetzig, 2005). I en studie framkom det att äldre kvinnor har det lättare att 

anpassa sig till diagnosen, jämfört med yngre kvinnor (Turner et al., 2005). De flesta 
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kvinnor som överlever bröstcancer upplever att välbefinnandet och den emotionella hälsan 

inte ändras mycket efter en bröstcancer diagnos (Clough-Gorr et al., 2007).   

 

En av de mest negativa symtom som påverkar kvinnornas hälsa är oro (Browall et al., 

2008; Browall et al., 2006; Kenne-Sarenmalm et al., 2007; Lu, Lin, & Lee, 2010). Orsaker 

till att kvinnorna känner oro är bland annat risken att dö och behöva lämna sina nära och 

kära (Browall et al., 2006). Kvinnor med lägre förmåga att hantera sin sjukdom har mer 

symtom, är mer drabbade av nöd och upplever sämre livskvalitet (Kenne-Sarenmalm et al., 

2007). De kvinnor som har en negativ syn på att bli botade upplever sämre emotionell 

hälsa (Clough-Gorr et al., 2007).  

 

Postmenopausala kvinnor upplever det svårt att be om hjälp och stöd (Thewes et al., 2004; 

Tsai et al., 2010; Yoo et al., 2010), för att de inte vill vara emotionellt beroende av andra 

människor. Detta resulterar i att kvinnor fokuserar mer på bekymmer än på att inte få 

återfall (Yoo et al., 2010). Det framkommer även att en del kvinnor inte alltid söker 

emotionellt stöd vid symtom av bröstcancer, då de har fördomar om att symtomen är en 

oundviklig del av att leva med bröstcancer (Tsai et al., 2010).  

Vårdpersonalens stöd  

Det emotionella stödet från vårdpersonal är viktigt för att kunna möta kvinnornas behov 

(Browall et al., 2006; Jennings-Sanders & Anderson, 2003; Thewes et al., 2004; Tsai et al., 

2010). Många kvinnor upplever bättre hälsoresultat när de får tillräckligt med stöd från 

vårdpersonal (Jennings-Sanders & Anderson, 2003). Stödet från vårdpersonal upplevs både 

positivt och negativt. Det beror på att kvinnorna upplever olikheter i kontakten med 

vårdpersonal vad gäller bland annat attityd, kunskap och empati. Det som kvinnor upplever 

positivt är när vårdpersonalen visar empati, respekt och ger bra stöd (Browall et al., 2006). 

Kvinnor som överlever bröstcancer vill gå vidare med sina liv utan så mycket stöd från 

vårdpersonal, de vill leva ett så normalt liv som möjligt (Thewes et al., 2004).  

 

Flera studier visar att vårdteamet hjälper äldre kvinnor att hantera sin situation och att leva 

enligt de medicinska villkoren, eftersom hälsosjukvårdssystemet kan upplevas som 

stressigt. Vårdteamet kan hjälpa kvinnorna på olika sätt som till exempel att beställa tid till 

läkare och hjälpa till med kommunikationen med läkare. Kvinnorna upplever att det är 

viktigt att deras närstående också får ta del av deras sjukdomsutveckling av vårdpersonal 

(Jennings-Sanders & Anderson, 2003; Lu et al., 2010; Tsai et al., 2010). Det är av stor 

betydelse att familjemedlemmarna får ökad kunskap om bröstcancer i samband med 

vården av kvinnorna, vilket leder till minskning av ångest och förbättrad hälsostatus hos 

kvinnorna (Jennings-Sanders & Anderson, 2003).  

 

Hur mycket stöd av vårdpersonalen som kvinnorna får upplevs olika. Kvinnorna uttrycker 

stor tacksamhet för det stöd och omsorg som de får av vårdpersonalen och stödet gör att de 

lättare kan hantera sin sjukdom (Lu et al., 2010). Det framkommer i en annan studie att 

kvinnorna känner att de inte får tillräckligt med stöd från vårdpersonal (Goodwin, Satish, 

Anderson, Nattinger & Freeman, 2003).  



12 

 

Närståendes stöd 

Äldre kvinnor med bröstcancer upplever att stödet från familjen är viktigt för anpassning 

till sjukdomen samt för deras hälsa (Maly et al., 2005; Roberts, Morden, MacMath, 

Massie, Olivotto, Parker & Hayashi, 2006). Många kvinnor upplever att de får tillräckligt 

med stöd från närstående (Lu et al., 2010; Roberts et al., 2006).  I en annan studie 

framkommer att kvinnorna inte får det stöd som de behöver från närstående. Kvinnorna 

känner brist av stöd från makarna när det gäller att dela tankar kring framtiden och samtal 

om döden, detta skapar en obalans i deras förhållande. Om makarna inte vill ha djupare 

samtal om till exempel döden, upplever kvinnorna stödet som negativt (Browall et al., 

2006). Flera kvinnor upplever stödet från makarna positivt och detta gör att kvinnorna 

känner mindre ångest när deras make vill lyssna på dem (Maly et al., 2005).  

 

Sjukdomen kräver mycket av kvinnorna och orsakar att de inte orkar vara så sociala som 

de vill vilket leder till social isolering (Browall et al., 2006). Kvinnorna får stort stöd från 

andra kvinnor som överlevt cancer (Roberts et al., 2006). I motsats till en annan studie som 

säger att kvinnorna upplever det svårt att möta andra kvinnor som har samma sjukdom, 

eftersom de tror att de kan vara en belastning för dem (Browall et al., 2006). Många äldre 

kvinnor har mindre sociala nätverk (Jennings-Sanders & Anderson, 2003), medan andra 

studier säger att äldre kvinnor har större och starkare sociala nätverk än yngre kvinnor 

(Ashida, Palmquist, Basen-Engquist, Singletary & Koehly, 2009; Husain, Collins, Reed & 

Wyld, 2008; Roberts et al., 2006). Kvinnorna upplever att det är väldigt viktigt att få stöd 

från andra människor för att bättre kunna möta förändringar (Browall et al., 2006). Det är 

viktigt för många av kvinnorna att få regelbundna telefonsamtal från närstående så att de 

inte känner sig ensamma i striden mot bröstcancern (Roberts et al., 2006). Det är även 

viktigt att de närstående hjälper kvinnorna med det praktiska stödet som de har behov av, 

som till exempel hushållsarbete, dusch och matlagning (Maly et al., 2005; Thewes et al., 

2004).   

Religiöst stöd 

Många kvinnor med bröstcancer söker sig till religiösa stöd (Gall, Guirguis-Younger, 

Charbonneau & Florack, 2009; Lu et al., 2010).  Kvinnorna använder sig av olika religiösa 

copingstrategier som ofta leder till att kvinnorna känner sig lugna och fridfulla och minskar 

deras känsla av ensamhet (Gall et al., 2009; Lu et al., 2010; Thewes et al., 2004). De 

religiösa copingstrategier som bland annat var positiva för välbefinnandet är andligt stöd, 

religiös hjälp och gemenskap. Dessa copingstrategier skapar en positiv känsla hos 

kvinnorna och hjälper dem hantera svåra situationer.  De religiösa copingstrategier används 

mest frekvent när kvinnor känner stress (Gall et al., 2009).  

Informationsstöd  

Postmenopausala kvinnor med bröstcancer upplever det positivt med information (Browall 

et al., 2006; Jennings-Sanders & Anderson, 2003; Roberts et al., 2006; Thewes et al., 2004; 

Tsai et al., 2010). Kvinnorna är nöjda med den mängd information de fick innan, under och 

efter behandlingen. Att få detaljerad information upplevs som positivt för välbefinnandet 

samt för deras hälsa (Roberts et al., 2006).   
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Kvinnorna förväntar sig också att få mycket information. Även information av negativ 

karaktär är något som kvinnorna vill ta del av. Att få för mycket information upplevs som 

stressigt för många av kvinnorna och de kan ha det svårt att ta till sig allt på en gång 

(Browall et al., 2006).  Något annat som kan upplevas negativt med information är när 

kvinnorna inte vågar ifrågasätta informationen, även om de känner sig osäkra då de är 

rädda för att känna sig okunniga (Browall et al., 2006; Husain et al., 2008).  

 

Att få information om resurser och få bra vägledning samt ökad kunskap om bröstcancer 

skapar en känsla av kontroll hos kvinnorna (Jennings-Sanders & Anderson, 2003; Roberts 

et al., 2006). I en annan studie söker de postmenopausala kvinnorna hjälp väldigt sent och 

detta beror på brist av kunskap kring bröstcancer.  De är rädda för den medicinska 

behandlingen och ignorerar tecken på bröstcancer och tror de ska bli bättre (Lu et al., 

2010).  

Resultatsammanfattning 

Symtomen som bröstcancern orsakade har negativ påverkan för de postmenopausala 

kvinnornas hälsa. Ett av de allra mest negativa symtom som påverkar kvinnornas hälsa vid 

bröstcancer är oro. De olika stöden som framkommer i studien visar sig vara positivt för 

kvinnornas hälsa och det viktigaste stödet är det emotionella stödet. Kvinnorna är inte 

alltid benägna att ta emot stöd.  Det viktigaste stödet från vårdpersonalen är när de visar 

empati och ger respekt. Vårdpersonalen är viktig för kvinnornas anpassning till bröstcancer 

diagnosen. De flesta kvinnorna är nöjda med det stöd de får från närstående. Vid 

bröstcancer är det vanligt att många kvinnor söker efter religöst stöd. För att kvinnorna ska 

känna ökat välbefinnande använder de sig av olika religiösa copingstrategier som bland 

annat är andligt stöd, aktivt överlämnande, religiös hjälp och gemenskap. Att få 

information gör att kvinnorna får en känsla av kontroll samt är positivt för välbefinnandet 

och hälsan. Däremot upplevs för mycket information på en gång som stressigt. Kvinnorna 

vågar inte alltid ifrågasätta informationen av rädsla för att känna sig obildade.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den valda metoden kändes lämplig utifrån syftet. Fördelar med metoden litteraturöversikt 

var att både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar kan användas, men 

analyseringen av artiklarna skiljde sig åt (Friberg, 2006). Det var bra att sammanföra 

kvalitativa och kvantitativa ansatser, eftersom deras olikheter kan stärka påståendet. 

Kvalitativa metoder gav en helhetsbild vilket gav en ökad förståelse för sociala förlopp och 

sammanhang samt gav en bättre uppfattning om den enskilde personens tankar och 

känslor. Den kvantitativa metoden gav en bild av det statistiska läget (Holme & Solvang, 

1997). En annan fördel med litteraturöversikt var att den gav en översikt över hela 

problemet. Nackdelarna med litteraturöversikt kan vara att intressanta vetenskapliga 

artiklar går förlorade om de inte går att få tag på i bibliotekets tidskrifter. Ett begränsat 

antal vetenskapliga artiklar leder till dålig kunskap inom området. Forskaren kan även 

välja att utesluta viss fakta för att studien ska bli till författarens fördel. En annan nackdel 

var att tolkningen av texter kan skilja sig mellan olika läsare (Friberg, 2006). En alternativ 

metod för vår del kunde ha varit intervjustudie som enligt Trost (2010) gör att forskaren 

har möjlighet att träffa kvinnorna och på så sätt kan få mer utförliga svar, som oftast kan 

leda till en bättre helhetsbild och en större förståelse för dem de intervjuar. 

 

Vid urvalet uppstod svårigheter i att finna en specifik åldersbegränsning när det gällde 

postmenopausala kvinnor. I litteraturen hittades en definition på postmenpausala kvinnor, 

där de beskrevs som kvinnor som är 55 år och äldre och denna definition användes i 

studien. Vid artikelsökningen valdes ibland åldern 65+ eftersom det inte fanns 55 + som 

alternativ i kryssrutan på databaserna CINAHL och MEDLINE. Detta gjordes för att 

utesluta kvinnor som är yngre än 55 år. Vid kontroll av artiklarna upptäcktes att många 

artiklar, ändå handlade om yngre och medelålders kvinnor. Därför kontrollerades åldern 

noggrant så att det stämde överrens med inklusionskriterierna. En artikel valdes att 

användas trots att den inte motsvarade denna inklusionskriterie, då kvinnorna i studien var 

51 år och äldre. Anledningen till att artikeln valdes var för att den svarade på syftet och 

därför var av värde för studien. Antalet artiklar avgränsades genom att kryssa i 

publikationsdatum på artiklarna som var från år 2000 till år 2010. Detta valdes för att få 

aktuell forskning inom området. Detta kan ha medfört att relevanta artiklar med äldre 

publiceringsår kan ha gått förlorade. En annan inklusionskriterie var att endast ha med 

artiklar skrivna på engelska, eftersom det är ett globalt språk. Litteraturöversikter 

exkluderades på grund av att vi själva skrev en litteraturöversikt.  

 

Vid datainsamlingen började sökningen av artiklar till resultatet som kallades den egentliga 

litteratursökningen. Den tar tid och tankekraft och hade som mål att skapa en enhetlighet i 

hela arbetet (Friberg, 2006).  Det största hindret med studien var att det var svårt att hitta 

tillräckligt många relevanta vetenskapliga artiklar. Det fanns mycket forskat om 

bröstcancer men få vetenskapliga artiklar om postmenopausala kvinnor med bröstcancer. 

De artiklar som hittades om postmenopausala kvinnor med bröstcancer hade fokus på 

behandlingen, och inte på kvinnornas känslor. I början var syftet att beskriva om hur det 
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emotionella stödet från vårdpersonal påverkar postmenopausala kvinnor med bröstcancer, 

men på grund av materialbrist breddades syftet till det nuvarande. För att göra en bra 

litteratursökning menar Friberg (2006) att sökningen behövde begränsas och det har gjorts 

genom inklusions- och exklusionskriterierna. Det var även viktigt att många olika sökord 

och kombinationer användes för att få ett minskat antal träffar (a.a.). Även olika 

söktekniker kan hjälpa till att begränsa sökningen. En användbar sökteknik är trunkering 

där stamord kan markeras med asterisktecknet (*). Detta tecken uppger att ordet inte var 

fullständigt som till exempel nurs* (Willman et al., 2006).  En annan använd sökteknik var 

boolesk sökteknik, där operatören AND användes. Genom att använda AND kunde 

sökordskombinationerna knytas ihop och begränsa sökningen. För att få vetenskapliga 

artiklar kunde hjälpfunktionen sb peer* användas i sökningen. Sb peer* garanterade inte att 

alla artiklar var vetenskapliga, men kunde sortera bort många icke vetenskapliga artiklar 

(Friberg, 2006).  En del av artiklarna öppnades via tidskriftslistan, medan andra artiklar 

fanns i fulltext som innebar att de kunde läsas direkt. I CINAHL och MEDLINE gick det 

att söka efter artiklar som endast är i fulltext. Detta valdes att inte göra, eftersom det stod i 

Friberg (2006) att mycket värdefullt material, då kunde gå förlorad (a.a.). Genom ett 

metodiskt sökande hittades tillräckligt med material för att påbörja dataanalysen.  

 

Det upplevdes svårt att finna likheter och skillnader i artiklarna och att sammanfatta detta 

till en helhet. Detta löstes genom att först summera artiklarna och sedan jämfördes 

artiklarna för att finna likheter och skillnader. Det var även svårt att särskilja de olika 

stöden ifrån varandra, men efter upprepad granskning av artiklarna och diskussion i 

gruppen kunde de olika stöden skiljas åt. Vid granskning av artiklarna kunde det se väldigt 

olika ut då tolkningen skiljer sig åt beroende på vem som utförde granskningen. Det kunde 

även uppstå missförstånd vid granskning av ett annat språk.  Vid kvalitetsgranskning av 

artiklarna användes olika tabeller för att visa hur det gick tillväga. Gradering av 

evidensgraden hos artiklarna utfördes enligt ett granskningsprotokoll i William et al. 

(2006). Ett granskningsprotokoll för kvalitativa studier samt ett för kvantitativa studier 

användes (bilaga 3 och 4). Kvalitén på artiklarna berodde på hur artiklarnas innehåll 

bedömdes. Artiklarna som bedömdes med bra kvalitet värderades med högre trovärdighet 

(William et al., 2006). Bedömningen av artiklarna skedde subjektivt, därför kunde 

tolkningen skilja sig åt. För att förhindra detta tog vi del av varandras granskning och 

diskuterade vid oklarheter. Några av artiklarna var inte etiskt granskade men valdes ändå, 

eftersom de var av god kvalitét och passade syftet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 

innebar validitet och reabilitet att studier ska vara pålitliga och trovärdiga. De artiklar som 

användes i resultatet har granskats väl när det gäller trovärdighet, då alla artiklar svarade 

på syftet samt inklusions- och exklusionskriterier. Det var viktigt att resultatet var 

tillförlitligt för att kunna generaliseras. Vid kvalitetsgranskning var de flesta av artiklarna 

av god kvalitet och en del av medel, så sammantaget var artiklar av god kvalitet och enligt 

Forsberg och Wengström (2008) gjorde att resultatets trovärdighet stärks.  
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Resultatdiskussion 

Genom resultatet framkommer fem teman och dessa är: emotionellt stöd, vårdpersonalens 

stöd, närståendes stöd, religiöst stöd och informationsstöd. I resultatdiskussionen valde vi 

att inrikta oss på vårdpersonals stöd, informationsstöd och närståendes stöd eftersom dessa 

teman framkommer mest i litteraturöversikten.    

 

Postmenopausala kvinnor som lever ensamma har ett större behov av kontakt med 

vårdpersonal samt vid anpassningen av sjukdomen. De får mycket mer kontakt med 

vårdpersonalen angående bland annat undervisning och emotionellt stöd (Jennings-

Sanders, Kuo, Anderson, Freeman & Goodwin, 2005). Emotionellt stöd ges bara då 

kvinnorna tydligt uttrycker att de behöver det samt när vårdpersonalen visar engagemang 

för kvinnorna. Kvinnorna upplever det negativt då vårdpersonalen uppvisar brist på 

intresse vid kommunikationen (Crooks, 2001). Kommunikation mellan läkare och kvinnan 

stärker henne och hennes hantering av sjukdomen (Maly, Stein, Umezawa, Leake & 

Anglin, 2008).   

 

En del läkare ger inte tillräckligt med tid vilket leder till obesvarade frågor hos kvinnorna 

(Crooks, 2001; Kreling, Figueiredo, Sheppard & Mandelblatt, 2006) samt att läkarna kan 

upplevas som okänsliga (Kreling et al., 2006). Detta skapar otrygghet på grund av att de 

inte får uttrycka sin oro (Crooks, 2001). Kvinnorna känner ofta att de inte har något val 

angående behandlingen utan gör som de blir tillsagda. Kvinnorna behöver ett mer utvecklat 

samspel med vårdpersonalen, samt bli mer delaktiga i sin vård (Crooks, 2001).  

 

Vårdpersonalen kan hjälpa postmenopausala kvinnor med bröstcancer att få ett bättre 

hälsotillstånd (Jennings-Sanders et al., 2005). Då kvinnorna känner brist på kontroll över 

behandlingen upplever de minskad livskvalitet. Upplevelsen av vården i form av att välja 

behandlings metod, en bra kommunikation mellan patient och läkare, överensstämmande 

beslut om behandling och kroppsuppfattning leder till bättre livskvalitet och att kvinnorna 

blir nöjdare (Mandelblatt, Figueiredo & Cullen, 2003).   

 

Enligt vår uppfattning verkar det finnas fördomar om att postmenopausala kvinnor 

påverkas mindre av bröstcancer än yngre kvinnor, vilket kan vara en anledning till att 

vårdpersonal är omedvetna om de olika typer av stöd som postmenopausala kvinnor 

behöver. Därför är det viktigt att vårdpersonalen blir mer medvetna om betydelsen av stöd 

för postmenopausala kvinnor med bröstcancer och tillgodoser och anpassar vården efter 

deras behov. 

 

Informationen från vårdpersonal är av stor betydelse för kvinnorna, särskilt mängden och 

hur informationen ges till kvinnorna (Crooks, 2001). För en del kvinnor kan informationen 

vara skrämmande och störande (Kreling et al., 2006). Informationen är nödvändig för att 

kvinnorna ska få en tydlig insikt av sjukdomen och vad behandlingen innebär. Samspelet 

mellan vårdpersonalen och kvinnorna förändras inte efter att de får skriftlig information 

(Crooks, 2001) då kvinnorna behöver samtala med vårdpersonalen för att få all den 

information de behöver och känna sig uppskattade (Crooks, 2001; Kreling et al., 2006). 

Läkaren kan ibland kvarhålla information för att skydda kvinnorna. Kvinnorna kan då 

känna att läkaren inte tar dem på allvar och att kvinnorna inte blir behandlade på rätt sätt 
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(Crooks, 2001). Information från sjuksköterskor om behandlingen är bra för att tona ner de 

negativa förväntningarna (Kreling et al., 2006). Postmenopausala kvinnor har mindre 

kunskap om bröstcancer vilket kan påverka valet av behandling och påverka 

överlevnadschanserna negativt (Maly, Leake & Silliman, 2004). Korrekt information leder 

till mer kunskap om bröstcancer, mindre förseningar i behandlingar och mer 

bröstbevarande kirurgi (Maly et al., 2004). Med informationsstöd kan äldre kvinnorna bli 

mer delaktiga i besluten kring deras vård (Ciambrone, 2006). För många kvinnor är det 

även positivt för hälsan att få känna sig mer självständiga (Overcash, 2004).  

 

Information är väldigt viktigt för kvinnornas välbefinnande och för att förbättra hälsan. Det 

är även viktigt för kvinnornas möjlighet att påverka sin situation. Informationen bör vara 

anpassad till postmenopausala kvinnor. Vårdspersonalen bör ge kvinnorna tid att acceptera 

informationen och därför ska inte kvinnorna få för mycket information på en och samma 

gång. För mycket information kan leda till ytterligare stress och sämre hälsa hos 

kvinnorna.  

 

Betydelsen av familjen förstärks vid en sådan allvarlig sjukdom som bröstcancer, vilket 

gör att kvinnorna värderar de mänskliga samspelen mer än de gjorde tidigare (Overcash, 

2004). Därför är det viktigt för kvinnorna att få stöd från familjen, speciellt när de får 

beskedet om bröstcancer och vid behandlingen (Overcash, 2004). För vissa kvinnor är 

deras makar och barn en orsak till att de vill leva (Kreling et al., 2006). Bröstcancern 

ändrar de närståendes synsätt på kvinnorna, vilket kvinnorna är medvetna om. Kvinnorna 

döljer därför ofta sina känslor av rädsla, oro samt delar inte med sig av informationen för 

familjens skull (Crooks, 2001; Kreling et al., 2006). Makarna är oftast den första personen 

som får veta att kvinnorna hade känt en knöl i bröstet och brukar då övertala kvinnorna att 

uppsöka läkare och undersöka sig. Männen följer oftast med till sjukhuset men följer inte 

med in till undersökningsrummet. Nyheten om bröstcancer blir därför ofta en ensam 

upplevelse och kvinnorna kan inte dela sina första känslor med maken (Crooks, 2001).  

 

Vi tror att männens beslut att inte följa med in i undersökningsrummet kan bero på att 

männen känner rädsla inför diagnosen och de påfrestningar som sjukdomen innebär. Det 

verkar som att männen är oförberedda på att dela sina egna känslor och upplevelser med 

sina fruar i samband med hennes bröstcancer. Det kan vara så att männen inte är medvetna 

om hur mycket behov av det emotionella stödet som kvinnorna behöver av dem vid 

bröstcancer. Vårdpersonalen bör tänka på att uppmärksamma männen och göra dem mer 

delaktiga i kvinnornas vård. Utifrån den lästa litteraturen får vi uppfattningen att männen 

befinner sig i en svår situation där även de är i behov av stöd från vårdpersonalen.   

 

Många kvinnor anser att stödet från familjen är viktigt, speciellt från vuxna barn då de är 

av stor betydelse för deras hälsa. De flesta kvinnorna tycker att barnen är deras viktigaste 

stöd (Overcash, 2004). Sönerna hjälper oftast sina mödrar med det praktiska så som att 

köra till sjukhus. De yngre döttrarna som har mödrar som är 60-70 år ger information kring 

bröstcancer som till exempel om mammografi och egenvårdsmetoder. Döttrarna hjälper 

även till med inköp av bysthållare och protes för att på så sätt normalisera mödrarnas 

utseende. Döttrarna stöttar deras mödrar känslomässigt med humor och minnen. Äldre 

döttrar som är 60-70 år hjälper sina mödrar med måltider och hemhjälp men ger mindre 

information och känslomässigt stöd (Crooks, 2001).   
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Många äldre kvinnor lever ensamma och kan ha familjemedlemmar som är utspridda. De 

kvinnor som inte har någon nära familj får ofta stöd från väninnor. Stöd från väninnor gör 

att kvinnorna känner hopp då de känner till deras situation. Kvinnor som får stöd från 

andra kvinnor med samma problem kan jämföra sig med dem (Crooks, 2001). Kvinnorna 

omvärderar sina relationer med närstående beroende på vem/vilka som är hjälpfulla och 

som är positiva och avskärmar de personer som inte stöttar och tar mycket energi. 

Bröstcancer kan skapa social ensamhet, eftersom detta bland annat kan leda till att 

kvinnorna har behov av att i ensamhet bearbeta sina känslor. Detta kan även leda till att 

kvinnorna kan få större insikt om sitt liv (Crooks, 2001). 

 

Ålder spelar ingen roll om en människa har god hälsa. En del 90- åriga kvinnor har god 

hälsa medan somliga 65- åriga kvinnor inte har det. Kvinnorna känner att åldern gör att de 

känner mindre rädsla och bättre kan hantera sjukdomen (Kreling et al., 2006). Därför är det 

vikigt att vårdpersonalen ser till kvinnornas allmänna hälsostatus istället för åldern.  

 

I studien har alla kvinnor från 55 år och uppåt tagits med, vilket är ett mycket stort 

åldersomfång och det kan därför vara väldigt stor skillnad mellan dessa kvinnor. Då till 

exempel kvinnor i 55-årsåldern kan vara aktiva i arbetslivet samt ha småbarn. Vi är 

medvetna om att detta kan göra att kvinnornas upplevelser och hälsa med mera kan skiljas 

åt. Människan bör ses som en helhet bestående av kropp, själ och ande och därför är det 

inte konstigt att bröstcancer orsakar fysiska, psykiska, existentiella och sociala besvär. Det 

är viktigt att ge hela människan det stöd hon behöver för att främja hälsan. Vi fick insikt att 

kvinnors behov av stöd är unika och därför bör stödet anpassas efter deras specifika behov. 

 

Avslutande reflektioner 

Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland postmenopausala kvinnor. Därför blev 

vi förvånade över hur lite forskning det finns om postmenopausala kvinnor med 

bröstcancer. I de flesta vetenskapliga artiklar ligger fokus på yngre kvinnor och deras 

upplevelser av bröstcancer. Den forskning som finns om postmenopausala kvinnor har 

fokuserats mest på behandlingen och det finns väldigt lite beskrivet om deras känslor. För 

lite evidensbaserad forskning om postmenopausala kvinnor med bröstcancer leder till att 

stödet inte är anpassat till dessa kvinnor och deras behov vid bröstcancer. Det finns väldigt 

lite beskrivet om hur postmenopausala kvinnor upplever stödet och vilken betydelse det 

har för deras hälsa.  

 

Kliniska implikationer 

Ibland räcker det med religiöst stöd eller informationsstöd, men ofta upplever kvinnorna 

det emotionella stödet från vårdpersonalen som väldigt betydelsefullt. Genom att 

vårdpersonalen visar mer empati och förståelse för dessa kvinnor, kan synen på vården 

påverkas positivt och leda till att deras allmänna hälsa förbättras. Därför behövs mer 

fortsatt forskning kring hur postmenopausala kvinnors upplever olika former av stöd. Det 

är viktigt att få en sammansatt bild av hur postmenopausala kvinnor upplever olika typer 

av stöd och hur de påverkar deras hälsa.  
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Inom sjukvården är det viktigt att veta vilka stöd som postmenopausala kvinnor beskriver 

som de viktigaste för deras hälsa. Vårt resultat går inte att generalisera för alla 

postmenopausala kvinnor med bröstcancer, men har avsikten att skapa mer kunskap för 

vårdpersonal om vilka stöd postmenopausala kvinnor har behov av och se till att dessa 

behov blir tillgodosedda.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Figur 3. Översikt av analyserad litteratur 

 

 

Perspektiv 

 

Syfte Metod Resultat Evidensgrad 

Artikel 1. 
Titel: Older women with 

breast cancer: 

perceptions of the 

effectiveness of nurse 

case managers 

Författare: Jennings-

Sanders, A. & Anderson, 

E.T. 

Tidskrift: Nursing 

Outlook 

Årtal: 2003 

Land: USA 

Etik: Ej etiskt granskad. 

Att beskriva hur 

äldre kvinnor 

med bröst 

cancer upplever 

vården från 

hälso- och 

sjukvårdsperson

alen. 

Kvalitativ studie, 

utförda intervjuer 

med 106 kvinnor 

med ny 

diagnosticerad 

bröstcancer i 

åldern 65+. 

Positiv inverkan från 

sjukvårdspersonalen 

till äldre kvinnor med 

bröstcancer utifrån de 

stöd de fick. 

Bra 

Artikel 2 
Titel: Older Breast 

Cancer Survivors: 

Factors Associated With 

Change in Emotional 

Well-Being 

Författare: Clough-

Gorr, K.M., Ganz, P.A. 

& Silliman, R.A. 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Oncology 

Årtal: 2007 

Land: USA 

Etik: Ej etiskt granskad. 

Undersöka 

faktorer som är 

bundna till 

förändring av 

emotionellt 

välbefinnande 

hos kvinnor 

som är 65+ 

under en 5 års 

period med 

primär bröst 

cancer. 

Kvantitativ 

studie, 

Longitudinell 

studie design. 

Datainsamling 

skedde via 

medicinska 

journaler och 

telefon intervjuer. 

660 kvinnor med 

bröstcancer 

deltog i studien. 

Kvinnor som hade 

bättre psykisk 

funktion, emotionellt 

stöd och positiv 

uppfattning i samband 

med kvaliteten av 

medicinska 

interaktioner 

upplevde bättre 

emotionell hälsa. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Perspektiv 

 

Syfte Metod Resultat Evidensgrad 

Artikel 3 
Titel: Postmenopausal 

Women With Breast 

Cancer: Their 

Experiences of the 

Chemotherapy 

Treatment Period 

Författare: Browall, 

M., Gaston- Johansson, 

F. & Danielson, E. 

Tidskrift: Cancer 

Nursing. 

Årtal: 2006 

Land: Sverige 

Etik: Etiskt granskad i 

sitt land 

Att beskriva 

upplevelser hos 

postmenopausala 

kvinnor med bröst 

cancer som 

genomgår 

kemoterapi 

behandling. 

Kvalitativ studie. 

Utförd intervju, 

beskrivande 

analys av text, 20 

stycken 

postmenopausala 

kvinnor i åldern 

55+. 

Stödet från 

sjukvårdspersonalen 

upplevdes både 

positivt och negativt 

av kvinnorna. 

Bra 

Artikel 4 
Titel: Mental health 

outcomes in older 

women with breast 

cancer: impact of 

perceived family support 

and adjustment 

Författare: Maly, R.C., 

Umezawa, Y., Leake, B. 

& Silliman, R.A. 

Tidskrift: Psycho-

Oncology 

Årtal: 2005 

Land: USA 

Etik: Ej etiskt granskad 

Undersöka den 

generella effekten 

av det emotionella 

och instrumentella 

stödet för äldre 

kvinnor med bröst 

cancer och hur 

deras psykiska 

hälsa påverkas av 

stödet från 

partner, barn och 

andra 

familjemedlemma

r samt vänner. 

Kvantitativ 

intervjustudie, 

övergripande 

design med 

tvärsnitts 

undersökning. 

 222 kvinnor 

deltog i studien i 

åldern 55+. 

Stöd från 

familjemedlemmar 

antas leda till mindre 

depression och ångest 

hos kvinnorna. Äldre 

kvinnor med 

bröstcancer ansåg det 

viktigt med stöd från 

partner och vuxna 

barn för deras 

psykiska hälsa. 

Medel 

Artikel 5 
Titel: The trajectory of 

religious coping across 

time in response to the 

diagnosis of breast 

cancer 

Författare: Gall, T.L., 

Guirguis-Younger, M., 

Charbonneau, C. & 

Florack, P. 

Tidskrift: Psycho- 

Oncology 

Årtal: 2009 

Land: Kanada 

Etik: Etiskt granskad i 

sitt land 

Undersöker 

mobilisering av 

religiösa 

hanteringen i 

kvinnornas 

relation till bröst 

cancer. 

Kvantitativ 

Longitudinell 

studie, 93 kvinnor 

med bröstcancer, 

och 160 med 

godartad diagnos 

fick besvara ett 

frågeformulär 

Positiva och negativa 

former av religiös 

hantering var 

förutsägande för 

ångest och 

emotionellt 

välbefinnande. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Perspektiv 

 

Syfte Metod Resultat Evidensgrad 

Artikel 6 
Titel: Older women, 

breast cancer, and social 

support 

Författare: Yoo, G.J., 

Levine, E.G., Aviv, C., 

Ewing, C. & Au, A. 

Tidskrift: Support Care 

Cancer 

Årtal: 2010 

Land: USA 

Etik: Ej etiskt granskad 

Undersöka vad 

effekten blir av 

bröstcancer hos 

äldre kvinnor 

och vad det 

sociala stödet 

har för betydelse 

för dessa 

kvinnor 

Studien är gjord 

genom en 

fördjupad 

kvalitativ 

intervju. Det var 

47 kvinnor 

mellan 65-83 år 

som deltog 

Kvinnorna var oroliga 

för att bli känslomässigt 

beroende av andra och 

förlora sin autonomi. 

Kvinnorna behövde lära 

sig att ta emot stöd då 

det visade sig att de 

hade behov av det under 

behandlingsfaserna. 

Bra 

Artikel 7 
Titel: The Experiences 

Among Older 

Taiwanese Women 

Facing a New 

Diagnosis of Breast 

Cancer 

Författare: Lu, M-H., 

Lin, H-R. & Lee, M-D. 

Tidskrift: Cancer 

Nursing 

Årtal: 2010 

Land: Taiwan 

Etik: Har haft med 

etisk övervägande i 

metoden 

Undersöka vad 

äldre 

Taiwanesiska 

kvinnor hade för 

erfarenheter av 

beskedet om en 

nydiagnostiserad 

bröstcancer 

Studien är en 

kvalitativ design. 

Det var 14 

kvinnor mellan 

65-91 år som 

deltog 

Kvinnorna upplevde 

bland annat, chock, oro 

och förnekelse. Genom 

stöd från bland annat 

våden och familjen 

kände sig kvinnorna 

mer motiverade att 

kämpa mot 

bröstcancern. 

Bra 

Artikel 8 
Titel: The psychosocial 

needs of breast cancer 

survivors; a qualitative 

study of the shared and 

unique needs of 

younger versus older 

survivors 

Författare: Thewes, 

B., Butow, P., Girgis, 

A. & Pendlebury, S. 

Tidskrift: Psycho-

Oncology 

Årtal: 2004 

Land: Australien 

Etik: Ej etiskt granskad 

i sitt land 

Undersöka de 

preliminära 

behoven som 

finns hos 

bröstcancer 

överlevande 

kvinnor. Syftet 

är även att 

redogöra för 

likheter och 

skillnader av 

dem 

Psykosociala 

behoven hos 

yngre och äldre 

kvinnor som 

överlevt 

bröstcancer. 

Studien är 

kvalitativ och 

genomfördes 

genom 

telefonintervjuer 

med 9 yngre och 

9 äldre kvinnor. 

De äldre 

kvinnorna var 

mellan 61-78 år. 

Resultatet visade att 

kvinnorna var i behov 

av psykosocialt stöd, 

och de yngre kvinnorna 

hade fler behov än de 

äldre. 

Bra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Perspektiv 

 

Syfte Metod Resultat Evidensgrad 

Artikel 9 
Titel: The fatigue 

experiences of older 

Taiwanese women with 

breast cancer 

Författare: Tsai, S-L., 

Lin, H-R., Chao, T-Y. & 

Lin P-F. 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing 

Årtal: 2010 

Land: Taiwan 

Etik: Har haft med 

etiskt förhållningssätt I 

metoden 

Undersöka 

erfarenheter av 

trötthet hos 

äldre 

taiwanesiska 

kvinnor med 

bröstcancer 

Studien är 

kvalitativ, den 

genomfördes 

genom 

djupintervjuer 

med 15 kvinnor 

mellan 65-82 år. 

Kvinnorna trodde att 

tröttheten var en normal 

reaktion på bröstcancer 

och brukade därför inte 

söka hjälp. Genom att 

få psykosocialt stöd 

kunde kvinnorna känna 

sig mindre trötta 

Medel 

Artikel 10 
Titel: The impact of age 

on Health-Related 

Quality of Life 

(HRQoL) and symtoms 

among postmenopausal 

women with breast 

cancer receiving 

adjuvant chemotherapy 

Författare: Browall, 

M.M., Ahlberg, K.M., 

Persson., L-O.G., 

Karlsson, P.O. & 

Danielson, E.B. 

Tidskrift: Acta 

Oncologica 

Årtal: 2008 

Land: Sverige 

Etik: Etisk granskad i 

sitt land 

Undersöka vad 

åldern hade för 

effekt på den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten 

och symtomen 

hos 

postmenopausal

a kvinnor med 

bröstcancer som 

genomgår CT-

behandling. 

Kvantitativ 

Designen var 

beskrivande och 

longitudinal. Det 

var 75 kvinnorna 

som deltog och 

var mellan åldern 

55-77 år och 

skulle genomgå 

en CT-behandling 

Resultatet visade inga 

betydande samband 

mellan ålder och någon 

hälsorelaterad 

livskvalitet under CT-

behandling förutom 

symtom som dyspné 

och sexuell funktion. 

Bra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Perspektiv 

 

Syfte Metod Resultat Evidensgrad 

Artikel 11 
Titel: Changes in 

Female Support 

Network Systems and 

Adaptation After Breast 

Cancer Diagnosis: 

Differences Between 

Older and Younger 

Patients 

Författare: Ashida, S., 

Palmquist, A.E.L., 

Basen-Engquist, K., 

Singletary, S.E. & 

Koehly, L.M. 

Tidskrift: The 

Gerontologist 

Årtal: 2009 

Land: USA 

Etik: Ej etisk granskad 

Studien 

utvärderar 

förändringar i 

sociala 

nätverk för 

äldre och 

yngre bröst 

cancer 

patienter 

under en 6- 

månaders 

period efter 

deras första 

diagnos och 

hur sådana 

ändringar är 

förknippade 

med 

förändringarn

a i 

patienternas 

humör 

tillstånd. 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

ny diagnosticerade 

kvinnor med 

bröstcancer. 26 

patienter och 149 

kvinnliga 

medlemmar från 

nätverket. 12 av 

patienterna var 51-

70 år, 14 var 33-50 

år. 57 kvinnliga 

medlemmar från 

nätverket var 

äldre, 92 var 

yngre. 

Äldre patienter sade sig 

ha starkare vänskap med 

deras 

nätverksmedlemmar än 

de yngre patienterna. 

Äldre patienter hade 

mycket större nätverk 

bestående av 

familjemedlemmar än de 

yngre kvinnorna.  Äldre 

kvinnor i större 

utsträckning behöll sina 

medlemmar. 

Medel 

Artikel 12 
Titel: Psychosocial 

impact of newly 

diagnosed advanced 

breast cancer 

Författare: Turner, J., 

Kelly, B., Swanson, C., 

Allison, R. & Wetzig, N. 

Tidskrift: Psycho-

Oncology 

Årtal: 2005 

Land: Australien 

Etik: Etisk granskad i 

sitt land 

Avgränsa de 

viktigaste 

emotionella 

bekymren för 

kvinnor med 

nyligen 

diagnosticera

d 

återkommand

e eller 

metastaserad 

bröst cancer. 

Kvalitativ studie. 

 66 kvinnor deltog 

i studien av dessa 

var 34,5% över 55 

år och 56,7 var 

yngre än 55. 

 

Äldre kvinnor mådde 

bättre psykiskt än yngre 

kvinnor. Äldre kvinnor 

hade lättare att anpassa 

sig till diagnosen cancer.  

Yngre hade högre nivåer 

av påträngande och 

undvikande symtom än 

de äldre kvinnorna. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Perspektiv 

 
Syfte Metod Resultat Evidensgrad 

Artikel 13 
Titel: Choices in cancer 

treatment: a qualitative 

study of the older 

women´s (>70 years) 

perspective 

Författare: Husain, 

L.S., Collins, K., Reed, 

M. & Wyld,L. 

Tidskrift: Psycho-

Oncology 

Årtal: 2008 

Land:Storbritannien 

Etik: Etisk granskad i 

sitt land 

Primär 

hormonell 

behandling är 

behandling av 

primär bröst 

cancer med 

läkemedel, 

såsom 

tamoxifen, 

snarare än 

kirurgi, vad som 

kan påverka 

deras 

behandlings val 

samt deras 

erfarenhet av 

behandlingarna.  

Djupa kvalitativa 

intervjuer med 21 

kvinnor äldre än 

70 år.  

 

 

 

Kvinnorna litade 

mycket på råden och 

åsikterna hos 

omvårdnadspersonalen. 

Ingen av kvinnorna 

ifrågasatte 

informationen som de 

fick från läkaren även 

om de var osäkra på 

denna.  Ingen av 

kvinnorna tyckte att 

deras beslut påverkades 

av sin sociala 

omgivning. 

Bra 

Artikel 14 

Titel: Effect of nurse 

case management on the 

treatment of older 

women with breast 

cancer 

Författare: Goodwin, 

J.S., Satish, S., 

Anderson, E.T., 

Nattinger, A.B., & 

Freeman, J.L. 

Tidskrift: Journal of 

the American Geriatrics 

Society 

Årtal: 2003 

Land: Texas 

Etik: Etisk granskad i 

sitt land 

 

Utvärdera 

effekten av 

sköterskans 

hantering av 

behandlingen 

för äldre 

kvinnor med 

bröst cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

design. Bilinguala 

intervjuer med 

335 kvinnor äldre 

än 65 med en ny 

diagnosticerad 

bröst cancer. 

Kvinnorna med dåligt 

socialt stöd har 

sannolikt nytta av 

sjuksköterskornas 

inverkan. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Perspektiv 

 
Syfte Metod Resultat Evidensgrad 

Artikel 15 
Titel: The Quality of 

Life of Elderly Women 

Who Underwent 

Radiofrequency 

Ablation to Treat Breast 

Cancer 

Författare: Roberts, J., 

Morden, L., MacMath, 

S.,Massie, K.,  Olivotto, 

I.A., Parker, C., & 

Hayashi, A. 

Tidskrift: Qualitative 

Health Research 

Årtal: 2006 

Land: Kanada 

Etik: Etisk granskad i 

sitt land 

Undersöka 

effekterna av 

radiofrekvensablati

on en försöks 

behandling för 

bröst cancer, om 

livskvalitet hos 

äldre kvinnor. 

Kvalitativ 

beskrivande 

fenomenologisk 

studie. 12 

kvinnor I åldern 

60- 80 år deltog i 

studien. 

Mängden information 

kvinnorna fick innan, 

under och efter 

behandlingen 

förbättrade 

livskvaliteten. 

Deltagarna påpekade 

vikten av socialt stöd 

från 

familjemedlemmar, 

vänner, samhället och 

andra cancer 

överlevande. 

Bra 

Artikel 16 
Title: Coping with 

Recurrent Breast 

Cancer: Predictors of 

Distressing Symptoms 

and Health-Related 

Quality of Life 

Författare: Kenne- 

Sarenmalm, E., Öhlén, 

J., Jonsson, T. & 

Gaston-Johansson, F. 

Tidskrift: Journal of 

Pain and Symptom 

Management 

Årtal: 2007 

Land: Sverige 

Etik: Etisk granskad i 

sitt land 

Undersöka hälso- 

relaterad 

livskvalitet hos 

postmenopausala 

kvinnor med 

återkommande 

bröstcancer. 

Metoden är 

kvantitativ. 

Designen var 

beskrivande och 

genomfördes 

genom 

konstruktiva 

enkäter. 

Kvinnorna som 

deltog var mellan 

55-79 år. 

Kvinnor med 

återkommande 

bröstcancer drabbas 

av många symtom. 

De flesta av 

kvinnorna upplevde 

mellan 10-23 

symtom. Patienter 

med mindre förmåga 

att hantera sin 

bröstcancer hade mer 

symtom, var mer 

drabbade av nöd och 

upplevde sämre hälsa. 

Medel 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Faser i arbetsgången vid en litteraturöversikt ( Friberg, 2006). 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

(Willman et al., 2006). 

 

Beskrivning av studien 

 

Forskningsmetod                       RCT                CCT (ej randomiserad) 

 

                                                     Multicenter, antal center ………………..  

 

      Kontrollgrupp/ er 

 

 

Patientkarakteristiska         Antal ……………………………………….. 

 

                                            Ålder ……………………………………….. 

                                             

                                            Man/Kvinna………………………………… 

 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner        Ja               Nej 

 

Intervention                     ………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått …………………. 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?                   Ja              Nej  

Representativt urval?                               Ja               Nej 

Randomiseringsförfarande  

Beskrivet?                                                Ja    Nej  Vet ej   

 

Likvärdiga grupper vid start?                  Ja               Nej              Vet ej 

Analyserade i den grupp som de 

Randomiserades till?                               Ja               Nej              Vet ej 

Blindning av Patienter?                           Ja               Nej             Vet ej  



 

 

Blindning av vårdare?                           Ja             Nej        Vet ej 

Blindning av forskare?                          Ja             Nej              Vet ej 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?                Ja             Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?               Ja            Nej 

Adekvat statistisk metod?                     Ja                    Nej 

Etiskt resonemang?                               Ja                     Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida?                       Ja                   Nej 

Är instrumenten reliabla?                     Ja              Nej 

Är resultatet generaliserbart?              Ja                     Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, power-beräkning) 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

                                  Bra                             Medel                          Dålig 

 

Kommentar 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Granskare sign: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

(Willman et al., 2006). 

 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?                  Ja           Nej             Vet ej        

 

Patientkarakteristiska                                                    Antal……………… 

                                              

                                                                                      Ålder……………… 

                                                                                                                     

                                                                                      Man/Kvinna……….. 

 

Är kontexten presenterad?     Ja             Nej            Vet ej  

Etiskt resonemang?                                                      Ja             Nej            Vet ej             

Urval                                                                                        

- Relevant?                                                                   Ja             Nej             Vet ej                   

- Strategiskt?                                                                Ja             Nej            Vet ej               

Metod för 

- Urvalsförfarandet tydligt beskrivet?                Ja          Nej             Vet ej               

- datainsamlingen tydligt beskriven?                  Ja            Nej            Vet ej              

- Analys tydligt beskriven?                                 Ja             Nej            Vet ej                   

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?                                 Ja              Nej           Vet ej                    

- Råder datamättnad                                                     Ja              Nej          Vet ej                   

- Råder analysmättnad?                                                Ja               Nej          Vet ej                       

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?             Ja              Nej           Vet ej                             

- Redovisas resultatet i förhållande                                                         

till en teoretisk referensram?                            Ja             Nej           Vet ej 

Generas teori?                                                               Ja           Nej          Vet ej                      

 

 

Huvudfynd 

Vilket /-n fenomen/upplevelse/mening  

beskrivning/analys adekvat? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

     Bra                                   Medel                        Dålig 

 

 

Kommentar…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Granskare (sign) ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


