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Bakgrund: Varje år drabbas tusentals kvinnor av bröstcancer i Sverige. Sjukdomen 

förändrar livet på olika sätt för kvinnorna. Diagnosen ger upphov till olika känslor såsom 

oro, ångest och rädsla. Behandlingen medför olika biverkningar som kan ge känslan av att 

tappa sin identitet. Dessa erfarenheter kräver att sjuksköterskan har kunskap för att kunna 

ge rätt stöd, vård och bemötande för att lindra lidande och främja hälsa. Syfte: Syftet med 

studien var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer Metod: En 

kvalitativ innehållsanalys av modellen beskriven av Lundman och Hällgren Granheim 

(2014) baserad på fem självbiografier. Resultat: Ur analysen framkom fyra 

huvudkategorier; Rädsla för framtiden, Mista sin kvinnliga identitet, behov av samverkan 

samt förändrad livssyn med åtta underkategorier. Diskussion: Det är viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om de psykiska och fysiska förändringarna som sker i 

samband med bröstcancer hos kvinnorna. Genom att sjuksköterkan är medveten om 

kvinnornas erfarenheter och upplevelser ökar kunskapen för individanpassad vård. 

Slutsats: Kvinnorna som drabbas av bröstcancer lever med en ständig rädsla, ångest och 

oro. Stöd av personer i samma situation och sjuksköterskor har en viktig inverkan på 

kvinnornas hälsa och minskar deras lidande.  
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Background: Every year thousands of women are affected with breast cancer in Sweden. 

The disease changes the womens life in different ways. The diagnosis gives them different 

emotions like worry, anxiety and fear. The treatment involves different side effects that can 

give the feeling of losing your identity. These experiences require that the nurse have the 

right knowledge to give support, care and treatment to relive the suffering and promote 

health. Aim: The aim was to illustrate women's experiences of living with breast cancer. 

Method: Five autobiographies was chosen and analyzed with a qualitative content analysis 

described by Lundman and Hällgren Graneheim (2014). Results: Four categories emerged 

from the analysis; Fear of the future, Lose her female identity, The need for interaction and 

Altered outlook, with eight subcategories. Discussion: It is important that the nurse has 

knowledge of the psychological and physical changes that occur in women with breast 

cancer. If the nurse is aware of women's knowledge and experience the knowledge for 

individualized care increases. Conclusion: Women with breast cancer live with a constant 

fear, anxiety and worry. Support from people in the same situation and nurses have an 

important impact on women's health and helps to reduce their suffering. 
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Inledning 
Varje år drabbas cirka 8000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Innan 75 års ålder riskerar en 

av nio kvinnor i Sverige att insjukna i bröstcancer och sedan 50 år tillbaka har det skett en 

stadig ökning i antalet insjuknade fall (Socialstyrelsen, 2013). Dock har prognosen för 

patienter med bröstcancer de senaste åren blivit bättre. Cirka 80 procent av kvinnorna lever 

10 år efter att de fått diagnosen (Cancerfonden, 2014b). En bröstcancerdiagnos med 

efterföljande behandling är en svår händelse som kan leda till en kris (Landmark & Wahl, 

2002). Kroppsbild och självuppfattning är två faktorer som kan påverkas och orsaka 

lidande. Dessa kvinnor kan sjuksköterskan komma i kontakt med på flera områden i vården 

därför betydelsefullt för sjuksköterskan att ha en helhetssyn och vara medveten om 

patientens upplevelse av sin sjukdom. Fördjupad kunskap om patienters erfarenheter av hur 

det är att leva med sjukdomen och dess behandling ökar möjligheten för sjuksköterskan att 

individualisera stöd och omvårdnadsåtgärder för att minska lidande hos denna 

patientgrupp. 

Bakgrund 

Bröstcancer 

Uppbyggnaden av kroppen består av miljarder celler (Ericson & Ericson 2012). De flesta 

celler ersätts regelbundet med nya och detta sker genom att cellerna delar sig. När cancer 

uppstår har cellen fått en skada under celldelningen som den själv inte kan reparera. 

Delningen och tillväxt av cellen blir hämmad och fortsätter att dela sig okontrollerat. Det 

bildas en tumör. Tumören påverkas inte av utomstående faktorer, som exempelvis att gå i 

apoptos (Ericson & Ericson 2012). Bröstcancer kan uppstå på flera olika ställen i bröstet 

(Ericson & Ericson 2012). Cancern kan utgå från bröstkörtlarnas körtelrör, duktal typ, eller 

från körtellobuli, lobulär typ. Den vanligaste är duktalcancer vilket innebär att tumören kan 

vara begränsad inom körtelgången eller sprida sig till omkringliggande vävnad. Tumören 

kan även växa enbart lokalt i körtelgången och denna form kallas cancer in situ. Invasiv 

cancer är en annan form som innebär att tumören tränger in i omkringliggande 

stödjevävnad.  I denna form kan tumören bilda metastaser. Detta innebär att tumören 

sprider sig till andra organ än där den primära tumören finns (Ericsson & Ericson 2012).  

 

Symtom 

Vanligaste symtomet vid bröstcancer är en knöl i bröstet (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Andra symtom som kan uppkomma är förstorat och hårt bröst, hudrodnad samt blod och 

vätska från bröstvårtan. Smärta och ömhet är ovanliga symtom vid bröstcancer, dessa 

associeras mer till hormonella orsaker (Järhult&Offenbartl, 2006). Enligt O’Mahony, 

McCarthy, Corcoran och Hegartys (2013) studie visar det sig att kvinnor med symtom som 

har en knöl i bröstet söker vård tidigare än de som inte kan identifiera sina symtom. De 
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finns en rädsla för att upptäcka symtom. En del kvinnor lever i förnekelse och ignorerar 

sina symtom. Att informera kvinnor om att vara uppmärksamma på symtom utöver knöl i 

bröstet är betydelsefullt. Främjande av tidig upptäckt och behandling av bröstcancer leder 

till minskad dödlighet och sjuklighet (O’Mahony, et al., 2013). 

 

Diagnos och Behandling 

För att diagnostisera bröstcancer kombineras tre olika undersökningar; Palpation, 

mammografi och finnålspunktion (Ericson & Ericson 2012). Vid palpation palperas bröst 

och lymfkörtlarna runt hals och armhåla. Mammografi innebär en röntgenundersökning där 

godartade tumörer och elakartade cancertumörer kan skiljas åt och upptäckas. Små tumörer 

som ännu inte kan kännas vid palpation kan upptäckas. Finnålspunktion är ett vävnadsprov 

som tas för att fastställa diagnosen genom att analysera celler från den misstänkta tumören 

(Ericson & Ericson, 2012). Att diagnotiseras med bröstcancer upplevs som en maktlöshet 

och en livshotande sjukdom är ett faktum. Diagnosen blir ett tillstånd av misstro och oro. 

Beskedet kommer som en chock och många tänker varför mig (Coyne&Borbasi, 2009).  

Behandling av bröstcancer sker främst genom kirurgi (Ericson & Ericson 2012). Andra 

behandlingar är cytostatika, strålbehandling och hormonell behandling. Dessa ges främst 

för att reducera återfall. Det finns två olika kirurgiska ingrepp. 1) Kirurgisk partiell 

mastektomi används när tumörstorleken inte överskrider 3-4 cm eller om de inte finns 

tecken på tumörutbredning. 2) Mastektomi används vid mer omfattande tumörväxt, då hela 

bröstet inklusive lymfkörtelvävnad tas bort (Ericson & Ericson, 2012). Cytostatika är ett 

cellhämmande läkemedel (Järhult & Offenbartl, 2006). Denna behandling ges för att 

behandla eventuell spridning av sjukdomen och för att förebygga återfall. Cytostatika 

används också för att minska tumörens storlek inför operation så att en bröstbevarande 

kirurgi kan genomföras. Cytostatika påverkar snabbtillväxande celler vilket innebär att 

även våra friska celler påverkas. Detta leder till vanliga biverkningar såsom illamående, 

trötthet, håravfall och anemi (Järhult & Offenbartl, 2006). I en studie av Salonen, 

Kellokumpu-Lehtinen, Tarkka, Koivisto och Kaunonen (2011) framkommer det att 

kvinnor känner svårigheter med att leva och klara av de olika biverkningarna till följd av 

sjukdomen.  Cytostatikabehandlingen är en faktor som gör att de flesta upplever en sämre 

livskalitet. Den psykiska hälsan blir lidande på grund av biverkningarna som exempelvis 

håravfall. Strålbehandling ges för att minska risken för återfall och att avlida av 

bröstcancer (Järhult & Offenbartl, 2006). Strålbehandlingens uppgift är att döda de 

cancerceller som finns kvar kring eller i operationsområdet och är en komplettering till 

operationen. I vissa fall behövs ingen strålbehandling Hormonellbehandling kan ges om 

tumören är hormonberoende. Detta ges för att minska östrogennivån som leder till minskad 

risk för återfall. Biverkningar som kan uppkomma är ökade klimakteriebesvär och sköra 

slemhinnor i underlivet (Järhult & Offenbartl, 2006). 
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Coyne och Borbasis (2009) menar att bröstcancerbehandlingen kan ge en känsla av 

förlorad kontroll. Vårdpersonalen kan uppfattas fokusera helt och hållet på sjukdomen 

snarare än på hela människan. Biverkningarna från behandlingen påverkar det sociala livet 

och förmågan att ta hand om familjen. Trötthet och illamående är förändringar som är 

påtagliga och beskrivs en positiv vilja att överleva.  

 

Hälsa 

Eriksson (1989) menar att hälsa är ett tillstånd av sundhet, friskhet och en känsla av 

välbefinnande även om individen inte har frånvaro av sjukdom. Det objektiva 

hälsobegreppet utgör sundhet och friskhet och de subjektiva dimensionerna utgör 

välbefinnande.  Sundhet innefattar den psykiska hälsan och den fysiska hälsan innefattar 

friskhet.  En känsla av välbefinnande hos patienten är individuell och skiljer sig från 

person till person.  Har patienten en livsplan innebär det att patienten har livsmål och ett 

livsmönster, vad som innefattar hälsa för just den patienten.  Om livsplanen skall 

förverkligas är patienten beroende av sin omgivning, vilket innebär att minst en person till 

behöver förstå livsplanen och uppleva den som betydelsefull.  

Eriksson (1989) förklarar hälsa utifrån ett hälsokors (figur 1). Hälsa kan delas in i fyra 

olika hälsopositioner. Människan är i olika hälsopositioner vid olika situationer i livet. I 

position A upplever människan en känsla av välbefinnande men det finns objektiva tecken 

på ohälsa. Position B innebär en verklig hälsa och frånvaro av objektiva tecken på ohälsa. 

Människan är frisk och upplever hälsa. Position C finns inga objektiva tecken på ohälsa 

dock upplever människan en känsla av illabefinnande. Position D är en position där det 

finns objektiva tecken på ohälsa och en känsla av illabefinnande. Människan är sjuk och 

mår dåligt.  

 

Figur 1. Hälsokorset (Eriksson, 1989, s.46). 
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God hälsa är ett tillstånd av fullständigt socialt, fysiskt och mentalt välbefinnande och 

behöver inte enbart vara avsaknad av sjukdom eller funktionshinder. I det dagliga livet är 

hälsa en resurs såsom sociala och personliga resurser samt fysisk kapacitet. Denna 

definition pekar på att hälsa är ett ideal snarare än en verklighet (WHO, 2015). 

 

Lidande 
Lida innebär att människan kämpar, utstår eller försonas (Eriksson, 1994). Medvetet eller 

omedvetet åstadkommer människan ett lidande och det är även denne som kan lindra den 

andres lidande. Att framkalla ett lidande för någon annan innebär att inte bekräfta 

individen som fullvärdig människa och att kränka individens värdighet. Människans 

uppgift är inte att fördöma utan att förstå och förlåta. Sjukdom och behandling 

åstadkommer ett lidande. Lidandet finns överallt i vården och är unikt för varje människa 

och kan uttryckas på olika sätt. För att kunna omvandla lidandet till något positivt behövs 

det bekräftelse av en annan människa. Detta innebär att kunna förmedla att se, att finnas i 

närheten, att inte överge, att ge tid och ge inbjudan till den lidande. Att hitta den 

människan med ett värdigt förtroende ger en positiv kraft att kunna dela med sig av sitt 

lidande.  Lidandet kan delas in i tre områden; Livslidandet, sjukdomslidandet och 

vårdlidandet.1) Livslidande innebär hela människans existens och livsvärld blir lidande. 2) 

Sjukdomslidandet är ett lidande relaterat till sin sjukdom och behandling. 3) Vårdlidande 

innebär ett lidande som vårdpersonal kan orsaka genom att inte ge den vård som behövs. 

Vårdpersonalens ansvar är att lindra, behandla och bemöta detta lidande om det uppstår 

(Eriksson, 1994).  Att ta sitt ansvar, visa medkänsla och gemenskap för patienten anses 

vara viktigt inom vården för att lindra lidandet (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & 

Eriksson, 2004). 

 

Sjukdomens påverkan på kroppsbilden 
Enligt King (1981) definieras kroppsbilden som ett personligt och subjektivt begrepp. 

Varje individ är unik och formas av sina erfarenheter, upplevelser och sin omgivande miljö 

under livets gång. Det som påverkar kroppsbilden mest hos kvinnor är förlusten av ett 

bröst (Reitan & Schjölberg, 2003). Detta beror på ingreppet som kan upplevas som 

dramatiskt då det ger synliga förändringar. Bröstet har en större betydelse än bara utseende 

såsom amning, identitet och sexualitet. En förändrad kroppsbild är något personligt och 

kan medföra otillfredsställelse, som visar på att kroppen inte längre representerar 

personens självkänsla (Reitan & Schjölberg, 2003).  

Bröstcancerbehandlingen upplevs som att kroppen sviker (Boehmke & Dickerson, 2006). 

Påverkan av kroppsbilden och sättet att se på sig själv förändras. Att genomgå mastektiomi 

eller pariell mastektomi kan innebära förlust av sin kvinnlighet (Boehmke & Dickerson, 
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2006). Biverkningar iform av håravfall ses som en psykisk belastning (McCann, 

Illingworth, Wengström, Hubbard & Kearney, 2010).  Kumar och Schapira (2013) 

framhåller att bröstcancer ger en förlust av kontroll på grund av de förändringar som sker i 

kroppen. Känslor och tankar kring kroppen kopplas ofta ihop med skönhet och kvinnlighet 

(Kumar & Schapira, 2013).   

 

Stöd 
Langford, Bowsher, Maloney och Lillis (1997) beskriver begreppet stöd genom fyra 

områden. Såsom praktiskt-, informativt-, emotionellt- och utvärderande stöd. 1) Praktiskt 

stöd innebär att konkret hjälpa någon annan. Största källan till praktiskt stöd är de närmaste 

anhöriga kring patienten. 2) Informativt stöd är att informera patienten om situationen 

kring sjukdomen och händelseförloppet. Är patienten medveten om situationen kan det 

underlätta patientens stresshantering. 3) Emotionellt stöd är den viktigaste typen av stöd. 

De innefattar kärlek, förtroende, omsorg och empati. 4) Utvärderande stöd innebär att 

hjälpa patienten att utvärdera sig själv och sin situation genom den informationen som 

patienten tilldelas (Langford et al., 1997).  

Professionellt stöd kan definieras som ett emotionellt stöd vilket innebär; adekvat 

information, bekräftad relation och känslomässig kontakt. Detta leder till en känsla av 

säkerhet, kontroll och kan vara till nytta för patienten. Vilket utgör en viktig del för 

välmående (Pålsson & Norberg, 1995). Professionellt stöd kan definieras som ett extra stöd 

och kännetecknas av tillgänglighet i de fall som patientens nära och kära inte finns till 

hands (Hupcey & Morse, 1997). I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskan ge stöd och göra patienten delaktig i sin 

vård. Professionellt stöd kännetecknas även av att patienten måste känna tillit och trygghet 

till den som ger stödet (Hupcey & Morse, 1997). I Sjuksköterskans yrkesroll ska det 

erbjudas hjälp utifrån patientens behov. Detta skiljer sig från det sociala stödet där hjälp 

erbjuds innan den ens har efterfrågats. Detta kan ske genom att det sociala stödet redan har 

en kännedom om individens personlighet och behov. En skillnad på det professionella- och 

sociala stödet är att det professionella kännetecknas av kravlöshet på gentjänster, jämfört 

med det sociala som oftast har en förväntan på gentjänster (Hupcey & Morse, 1997). 

Sociala relationer och socialt stöd är dock en viktig faktor i anpassning för att upprätthålla 

välbefinnande (Flanagan & Holmes, 2000). Det finns olika personer som bidrar till ett 

stödnätverk. Stödgrupper upplevs som positiv del för välbefinnandet då det delar 

erfarenheter och tankar kring sjukdom som inte kan delas med andra som inte drabbats 

(Flanagan & Holmes, 2000). Sjuksköterskans uppgift i dessa grupper är oftast handledande 

(Zeigler, Smith & Fawcett, 2004). Behov av stöd, omsorg och information ökar när 

individen drabbas av sjukdom (Schmid-Büchi, Halfens, Müller, Dassen & van den Borne, 

2013). 
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Problemformulering 
En av nio kvinnor drabbas av bröstcancer och varje år insjuknar cirka 8000 kvinnor. 

Tidigare forskning som gjorts visar att kvinnans liv förändras drastiskt vid diagnos av 

bröstcancer. Förändringen innebär bland annat en förändrad kroppsbild, rädsla och ett 

lidande. Detta är ett betydelsefullt område att belysa då kvinnorna upplever både lidande 

och ett stort behov av stöd till följd av diagnos och behandling. De upplever även 

livslidande i samband med att deras liv och deras kroppar förändras till följd av eventuell 

kirurgisk behandling. Därför är det av stor betydelse att sjuksköterskan som ska vårda och 

stödja dessa kvinnor har insikt om hur de upplever sin situation med bröstcancer och vilka 

erfarenheter de har. Detta för att kunna ge en så optimal och individanpassad vård som 

möjligt. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer. 

 

Metod 
Syftet på studien besvarades av självbiografiska böcker, det vill säga litteratur om kvinnors 

erfarenheter av att leva med bröstcancer. I denna studie valdes en induktiv ansats där 

datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys en modell beskriven av 

Lundman och Hällgren Granheim (2014). Induktiv ansats innebär att texten 

förutsättningslöst analyseras baserat på människors berättelser om upplevelser eller 

erfarenheter kring exempelvis sin egen sjukdom. Kvalitativ innehållsanalys används inom 

vårdvetenskap, beteendevetenskap och humanvetenskap med fokus på tolkning av texter. 

Tolkning kan ske på olika nivåer och på olika slags texter som gör metoden användbar 

inom olika forskningsområden. I omvårdnadsforskning används analysen genom att tolka 

och granska texter. Metoden utvecklades för att bearbeta stor mängd data. Att fokusera på 

manifest innehåll innebär att det uppenbara innehållet i texten används och formuleras på 

en beskrivande nivå (Lundman & Hällgren Granheim, 2014).  

 

Urval 

Urvalet bestod av självbiografier som valdes utifrån studiens syfte. Inklusionskriterier var 

självbiografier skrivna av kvinnor som drabbats av bröstcancer med ett tidsspann från 

2000-2015. Böckerna beskrev kvinnors upplevelser, tankar och känslor att leva med 

bröstcancer. Ingen avgränsning gällande ålder gjordes. För att undvika tolkningsfel eller 
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översättningsfel valdes böcker som var skrivna på svenska. Exklusionskriterier var män, 

barn och anhörigas erfarenheter. 

 

Datainsamling 

För att få fram relevant litteratur användes sökbasen LIBRIS. Sökord som användes var 

”bröstcancer” och detta gav 783 träffar. Träffmängden avgränsades genom att välja 

biografier och svenska. Detta gav 27 träffar. Därefter valdes perioden 2000-2015 och då 

reducerades antal träffar till 19. Sammanfattningarna lästes i 19 självbiografier och fem 

valdes ut som svarade till syftet. Totalt kom fem självbiografier att ingå i studien.  

 

Självbiografier 

Den enda vägen av Towe Alberts (2008). År 2003 drabbades författaren av bröstcancer. 

Livet förändrades drastiskt och rädslan för framtiden blev en del av vardagen. År 2008 var 

tiden författaren skulle friskförklaras, men så blev det inte. Cancern var tillbaka. I boken 

beskriver författaren om sina upplevelser och erfarenheter kring sin resa och kamp mot 

cancern.  

När du blir ”flintis” kan pappa köra mig till fritids då? av Anneli Andersson (2004). När 

författaren drabbades av bröstcancer vändes hela livet upp och ner. Författaren bestämde 

sig tidigt för att ta upp kampen mot cancern. Författaren tänkte inte ge upp utan strid. Med 

ständiga återfall som leder till en tuff resa får läsaren följa henne i sin kamp för livet. 

Författaren beskriver ingående hur det är att leva med bröstcancer och hur detta påverkar 

vardagen. 

När livet rämnar av Eva Nyberg (2008). Att drabbas av bröstcancer bara 43 år gammal, 

ensamstående och med två söner var en daglig kamp. Efter att ha kämpat i tre år mot 

cancern drabbades författaren av ett återfall. En gripande berättelse som innefattar tankar 

och känslor om hur det är att leva med bröstcancer.  

Jag vill leva av Monica Tiger (2010). När författaren drabbades av bröstcancer uppkom 

känslor som rädsla och förtvivlan. Att inte få se sina barn växa upp är den största rädslan 

för författaren. I boken får läsaren följa en lång kamp för att besegra cancern.  

Bara mitt bröst av Agneta Ullenius (2003). Författaren beskriver upplevelserna om 

chockbeskedet om cancern, behandlingen, kroppensförändringen och livet i sin bok. 

Huvudsyftet med boken var att denna bok skulle hjälpa andra drabbade kvinnor i nöd 

eftersom författaren själv inte upplevde att det fanns tillräckligt med stöd och information 

vid sitt insjuknade.  
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Analys 

Datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys utifrån en modell beskriven 

av Lundman och Hällgren Granheim (2014). För att få en helhetsbild av datamaterialet 

lästes enskilt samtliga självbiografier. Datamaterialet lästes återigen för att få en fördjupad 

förståelse i vad texten innebar. Allt som handlade om upplevelser och erfarenheter 

färgmarkerades i böckerna. Därefter identifierades meningsenheter, det vill säga meningar, 

stycken och ord i avsikt att det centrala i meningen skulle bestå men med färre ord. En 

gemensam sammanställning gjordes av utvalda meningsenheter. Sedan indelades 

meningsenheterna i olika koder och färgkodades. Koderna jämfördes för att finna likheter 

och skillnader. Därefter grupperades koderna under preliminära kategorier. Datamaterialet 

med samma innehåll bildade sedan underkategorier. Sammanlagt fyra kategorier och åtta 

underkategorier. Kategorierna representerar de manifesta det vill säga det uppenbara i 

texten och formuleras på en beskrivande nivå tillskillnad från latenta som utgår från en 

tolkande nivån det vill säga den underliggande meningen, forskarens egen tolkning av 

texten (Lundman & Hällgrem Granheim, 2014). 

 

Etiska överväganden 
I denna studie har forskningsetiska riktlinjer följts (Vetenskapsrådet, 2002). Det finns fyra 

etiska huvudkrav som bör uppfyllas; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra utgör individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).   Krav på information och samtycke från författarna var inte 

nödvändigt då de gjort ett aktivt val av att dela med sig av sina erfarenheter och 

upplevelser. Då självbiografier är en offentlig handling som författarna själva valt att 

publicera för allmänheten. Det är viktigt att bedömningen av litteraturen skedde på ett 

korrekt och respektfullt sätt för kvinnorna. Det fanns en risk med att använda sig av 

självbiografier då författarna till biografierna kunde uppleva att de blivit missförstådda och 

kränkta. Författarna till denna studie har därför gjort sig väl medvetna om sin förförståelse 

för att undvika feltolkningar. Författarna uppfyller även nyttjandekravet genom att de 

insamlade uppgifterna om kvinnorna endast tillämpas för denna studie.  
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Resultat 
Ur analysen av datamaterialet urskiljs fyra kategorier och åtta underkategorier som belyser 

kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer.  

Dessa presenteras nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

 

 

Kategori    Underkategori 

 

Rädsla för framtiden   Leva i ovisshet 

    Fasa för återfall 

 

Mista sin kvinnliga identitet   Förlora ett bröst 

    Tappa sitt hår 

 

Behov av samverkan Trygg genom tillgänglig 

sjuksköterska 

 Ha utbyte av att träffa personer i 

samma situation 

 

Förändrad livssyn Uppskatta livet 

 Ökad vilja att kämpa 

  

 

 

Rädsla för framtiden 

Rädsla för framtiden handlar om ständig oro och ångest inför vad som ska hända som en 

följd av sjukdomen. Tankar, funderingar och frågor väcks som är svåra att få svar på. Detta 

innefattar att leva i ovisshet samt fasa för återfall.  
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Leva i ovisshet 

När informanterna får besked att de drabbats av bröstcancer uppstår många frågor 

exempelvis kommer jag att dö, varför jag, hur kommer det att gå. Dessa tankar följer dem 

ständigt i vardagen. De är många frågor de inte finns några svar på och informanterna 

söker ständigt egna svar genom att läsa andra böcker och fakta på internet. Detta kan både 

lindra deras oro men också förvärra genom att de själva alltid tror det värsta om sin 

sjukdom. Detta gör informanterna främst för att rädda sig själva och för att alltid vara 

inställda på det värsta. Informanterna nämner ofta att det värsta med att inte veta är att 

ständigt leva i ovisshet kring vad som ska hända eller inte. Detta orsakar ett lidande som de 

själva inte kan hantera. 

Jag försökte verkligen lägga band på min oro men tankarna kan man inte åka ifrån, 

och det gjorde sig ständigt påminda och rädslan var min ständige följeslagare. Jag 

tänkte på den kommande våren, skulle jag få uppleva den? Hur skulle de bli att 

sövas och skulle jag vakna upp efter narkosen? Ja frågorna var många (Alberts, 

2008, s. 8). 

Informanterna känner en ständig rädsla. Det var främst rädsla för besked, ska det vara 

negativt eller positivt. Väntan inför besked upplevs som en evighet. Oron och rädslan 

byggs upp och blir starkare desto längre tiden går. De flesta informanterna upplever att 

tankar blir som värst på nätterna. De kan ligga vakna i flera timmar och grubbla om livet. 

Ibland drömmer de även mardrömmar och kan vakna upp gråtandes och helt förtvivlade, 

de nätterna blir det inte mycket till sömn.  De känner att ovissheten kryper dem närmre och 

att de inte ens får vara ifred på nätterna. 

 

Fasa för återfall 

Att ständigt gå med rädsla och oro över att drabbats av ett återfall upplever informanterna 

som en av de värsta faser. De upplever oro över minsta lilla. Det känner hela tiden efter om 

det har några konstiga knölar eller symtom. Alla dessa tankar är påfrestande för 

informanternas psykiska tillstånd. De kan brista ut i gråt när som helst för känslorna är så 

starka och ytliga. De känner att de hela tiden får vara på tå och beredda på återfall. En del 

upplever att det är svårt att leva livet och planera aktiviteter då ångest för återfall hela tiden 

finns med i deras bakhuvud. Ångesten kan leda till att de blir sängliggande i flera dagar då 

den är starkare vissa dagar än andra. 

Jag ska verkligen försöka låta bli att oroa mig för återfall, säger jag till alla jag 

träffar. Men jag säger det lite för ofta för att det skall vara äkta och inser att just 

det i själva verket är ett mycket påtagligt tecken på oro (Ullenius, 2003, s. 187). 

All väntan på prover, behandling och svar från sjukvården ökar deras ångest, oro och 

lidande. De beskriver att en dags väntan känns som en evighet då svaret de står inför kan 

betyda återfall. Tanken av att få ett återfall och att behöva gå igenom hela processen igen 
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får dem att tvivla på sig själva. De frågar sig själva kommer jag verkligen klara detta igen. 

De bygger redan här upp en ångest över något som kanske inte ens kommer hända. 

Informanterna upplever att det är svårt att få kontroll över sitt beteende och tankar.  

Två av informanterna känner dock att desto längre tiden går minskar rädslan för återfall. 

Allt eftersom tiden går känns det som att slå hål på mörkret så att alla tråkigheter kan rinna 

ut och det slutar tycka synd om sig själva genom att försöka förbise rädslan om framtiden.  

 

Mista sin kvinnliga identitet 

Mista sin kvinnliga identitet handlar om att få en förändrad kroppsbild som en följd av 

sjukdomen. Detta innefattar att förlora ett bröst och tappa sitt hår.  

 

Förlora ett bröst 

De flesta informanterna upplever att förlora sitt bröst känns som att mista sin kvinnliga 

identitet. En informant upplever dock en frihet och en enorm lycka av att bli av med det 

sjuka bröstet. Hon känner sig äntligen fri. 

Tidigare har informanterna aldrig reflekterat kring andras bröst men helt plötsligt blir det 

första de ser hos andra kvinnor. Deras känsla av att känna sig stympad är ett stort lidande. 

Deras bild av sig själv har helt förändrats, de känns som de blivit en halv kvinna.  Protesen 

de har fått för att fylla ut efter det förlorade bröstet gör dem ständigt påminda om deras 

sjukdomstillstånd. I början orsakar protesen en ständig smärta och obehag. En protes blir 

aldrig som ett vanligt bröst. Kläder som de använt tidigare som exempelvis tajta linnen 

väljs bort. Informanterna dras ständigt med oron över att protesen har flyttat på sig eller 

ändrat form.  

”Det är inte vackert. Det ser så fel ut. En kvinna ska inte se ut så här. Det ska vara 

två bröst som hänger bredvid varandra, hur stora eller små de än är” (Tiger, 2010, 

s.10). 

En del av informanterna tar avstånd från sin partner för att tanken på att visa sig utan ett 

bröst är äckligt. Klä av sig med lampan släkt och alltid med ryggen emot sin partner blir en 

del i deras vardag. Den kvinnliga identiteten har förlorats och de ser sig själva som 

oattraktiva. Det blir ett lidande för båda parterna. 

 

Tappa sitt hår 

Informanterna upplever situationen som extremt påfrestande när de tappar håret, de vill 

inte acceptera förlusten och att utseendet förändras. De gör allt för att rädda sitt hår trots att 

det innebär risker. En åtgärd är att använda en så kallad ismössa under själva behandlingen 
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för att bevara håret så länge som möjligt. Att tappa håret upplevs som ett tydligt tecken att 

de drabbats av cancer. Att tappa håret blir en chock, eftersom det går fortare än de 

förväntat sig. 

Någonstans mellan andra och tredje behandlingen börjar jag tappa hår. Det faller 

loss i drivor. När jag borstar det, när jag tvättar det och om jag bara så mycket 

som tar i det ramlar hårstråna ut ur kalufsen. Värst är det i duschen; första 

hårtvätten då det händer är ren och skär mental tortyr. Jag samlar ihop en tuss stor 

som ett fågelbo från golvbrunnen. Tårarna flödar över mina duschvåta kinder 

(Ullenius, 2003, s. 125). 

En av informanterna upplever att tappa håret bara är en bisak. Tanken på att få leva gör att 

tappa håret inte spelar någon roll. Peruker som idag finns att välja på är en glad 

överraskning. De är inte längre så att de syns tydligt om en person bär peruk eller inte. Nu 

finns de i alla former och färger och det blir en stor lättnad för informanterna att veta att 

alla andra där ute inte ser att de bär peruk. Dock finns det alltid en viss nervositet att 

peruken sitter fel eller helt ramlar av offentligt. Informanterna upplever peruken som en 

befrielse, vid ett par tillfällen måste peruken tas av och detta fasar informanterna för då de 

är en känslig del i sjukdomen. Informanterna tvekar länge när de ska ta av sig peruken 

första gången, dock känns de lättare med tiden. 

 

Behov av samverkan 

Behov av samverkan handlar om att ta hjälp från sin omgivning. Detta innefattar trygghet 

genom tillgänglig sjuksköterska och ha utbyte av att träffa personer i samma situation.  

 

Trygg genom tillgänglig sjuksköterska 

Informanterna upplever att sjuksköterskan har en stor del i att de känner sig trygga. De har 

ett behov av att få information och råd kring sjukdomen och dess behandling. Genom att 

sjuksköterskan visar sin närvaro och tar sig tid upplevs det att trygghet och tillit ökar. Det 

blir förtroendegivande och ett lugn inombords skapas. 

”De peppar, kramar, förklarar, tröstar och gläds med oss i framgångar. Ofta får 

man en speciell sjuksköterska som man träffar regelbundet och lär känna bra. Att 

ha en bra kontakt med sköterska och läkare känns som en trygghet” (Andersson, 

2004, s.130). 

Sjuksköterskan ses som en tillgång. Vid extra påfrestande stunder är det bara skönt att det 

finns en sjuksköterska där som lyssnar. När förtvivlan och ångest kommer över 

informanterna finns sjuksköterskan där med en hjälpande hand. Vetenskapen om att 

sjuksköterskan finns där och ger hopp och tröst när allt känns hopplöst leder till att de får 

styrka att orka en dag till.  
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Ha utbyte av att träffa personer i samma situation 

De flesta informanterna upplever en ensamhet i sin sjukdom trots att det har en stödjande 

familj. När det träffar personer i samma situation inser de att det inte är ensamma längre. 

En del upplever det som att en sten faller från deras axlar, en lättnad. De har ett utbyte av 

erfarenheter och tankar gentemot varandra som de inte kan ha med sjukvården.  

Hon berättar om sig själv och bröstcancerföreningen. Jag lyssnar på henne och det 

känns bra. Jag är inte den enda kvinnan som har drabbats av denna sjukdom. Jag 

frågar om sådan som min läkare aldrig gick in på. Sådant som vi medsystrar kan 

dela med varandra (Tiger, 2010, s. 23). 

Att dela med sig av sina erfarenheter och ventilera kring varandras berättelser ger dem 

styrka och stöd som är viktigt för bearbetningen av sjukdomsprocessen. Samhörigheten 

som informanterna upplever mellan varandra ger dem styrka för att orka fortsätta kampen 

om livet men också för att gå vidare och tänka framåt. Det blir en extra familj där de delar 

både skratt och gråt. 

 

Förändrad livssyn 

Förändrad livssyn handlar om att små saker blir mer betydelsefulla och att viljan att leva 

blir starkare. Detta innefattar att uppskatta livet och en ökad vilja att kämpa.  

 

Uppskatta livet 

Alla informanterna upplever att innan de drabbades av bröstcancer inte reflekterade kring 

livet. En helt vanlig tråkig måndag har ändrats till att bli ytterligare en dag som de får njuta 

av att vara vid liv. De utvecklas som människor och uppskattar saker som inte var 

betydelsefulla förut som exempelvis en kopp kaffe i solen. Att uppskatta små och enkla 

saker i vardagen upplevs som en positiv del för deras hälsa. Skrattet har fått en viktig 

betydelse i deras liv för att de gör underverk för deras hälsa och välmående. De menar att 

de fortfarande upplever hälsa trots att de lider en fysisk sjukdom.  

Om jag får uppleva min femårsdag av min bröstoperation ska jag ge ut en bok. En 

bok om hur livet kan bli, man blir aldrig mer densamma som förut och man tänker 

på ett annan sätt. Man tar ingenting för givet och känner en stor tacksamhet inför 

livet och att för varje dag man vaknar kan säga, jag lever (Alberts, 2008, s. 44). 

Informanterna beskriver att de får en otrolig livsglädje. Varje tillfälle som ges för att få 

umgås med familj och vänner värdesätts högt. Att leva får en helt ny innebörd. De lever 

mer intensivt idag för tanken på att livet kan ta slut får dem att vilja leva till fullo. 
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Ökad vilja att kämpa 

Informanterna beskriver att när de drabbades av bröstcancer fick de en ökad vilja som det 

inte tidigare upplevt. En vilja att kämpa om livet. Cancern ska inte få besegra dem utan en 

hård kamp. Informanterna menar att det är viktigt att våga leva och framförallt leva till 

fullo. De erkänner att den lätta vägen hade varit att ge upp allt och lägga sig ner men viljan 

att kämpa väger mer, det är en känsla som de själva inte riktigt kan förklara. 

Jag har tjatat om de tidigare men det förtjänar att upprepas: Viljan att leva och 

kämpa påverkar utgången. Efter ett cirka 60 cellgiftsbehandlingar, 50 

strålbehandlingar, ett 40-tal behandlingar med antikroppar och två operationer 

anser jag mig själv vara ett bevis för att det faktiskt stämmer. En positiv 

livsinställning, mycket skratt och ett ”jävlar anamma” räcker långt (Andersson, 

2004, s. 80). 

En informant beskriver cancer som ett dödshot och bearbetar detta dagligen för att försöka 

fortsätta leva och kämpa. Detta för att se sig själv som en människa som överlevt cancer 

och inte en som var drabbad av cancer. Informanterna tar upp kampen mot cancern på 

olika sätt, en informant menar att barnen är kämparglöden.   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer. I denna 

studie valdes en induktiv ansats där datamaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys en modell beskriven av Lundman och Hällgren Granheim (2014). 

Kvalitativa studier är lämpliga när erfarenheter ska belysas. Därför valdes självbiografier 

för att kunna analysera kvinnornas nedtecknande egna ord och tankar då detta ansågs 

kunna besvara på studiens syfte. En annan metod som kunde vara ett alternativ var 

intervjustudie. Enligt Danielsson (2012) är denna metod lämplig för att undersöka 

upplevelser eller erfarenheter av situationer. Genom intervjuerna får deltagarna uttrycka 

sina erfarenheter med egna ord vilket ger en fördjupad förståelse kring ämnet (Danielsson, 

2012). Denna metod var inte genomförbart på grund av tidsramen.  

Anledningen till att självbiografier valdes istället för vetenskapliga artiklar eller intervjuer 

var att kvinnorna under en lång tid bearbetat och reflekterat över innehållet i självbiografin. 

Eftersom resultatet i artiklar med intervjuer redan var tolkat av andra författare kan detta 

leda till att kvinnornas erfarenheter feltolkas. Fördelen med självbiografi var att de hade 

detaljerade beskrivningar samt var personligt skrivna för att få en sann bild. Negativt är att 

följdfrågor inte kan ställas. Då självbiografierna publiceras offentligt kan det leda till 

utelämnad information om erfarenheter som de själva valt att bortse från (Danielsson, 

2012).  

Databasen LIBRIS användes vid sökningen av de självbiografiska böckerna. Via LIBRIS 

påträffades nitton böcker genom sökorden Bröstcancer, Svenska, Biografi och med en 

tidsperiod mellan 2000-2015. Sammanfattningar på dessa 19 böcker lästes varav fem 

böcker valdes ut som svarade mot syftet. Att enbart använda LIBRIS som databas kunde 

ha medfört att andra självbiografier missades som hade kunnat svara mot syftet. 

Tidsperioden mellan 2000-2015 kan i efterhand ses som ett långt intervall eftersom vården 

ständigt utvecklas. Dock anses att erfarenheter och upplevelser inte förändras så avsevärt 

över tid. 

För att beskriva trovärdigheten i studien används begreppen giltighet, tillförlitligheten och 

överförbarhet (Lundman & Hällgren Granheim, 2014). I studiens resultat används citat för 

att tydliggöra informanternas erfarenheter och för att stärka trovärdighet. Lundman och 

Hällgren Granheim (2014) anger att tillförlitlighet över resultatet ligger i hur författarnas 

förförståelse satts sin prägel i analysen. Detta inkluderar tidigare erfarenheter samt 

förutfattade meningar kring det som studeras. Författarna har diskuterat sina egna 

erfarenheter kring ämnet för att vara medvetna om sina tankegångar redan innan resultatet 

analyserades för att undvika egna tolkningar. Det gjordes genom att författarna skrev ner 

sina erfarenheter och kunskaper kring ämnet innan analys arbetet påbörjades. Detta för att 

sedan kunna gå tillbaka och gör sig medveten om sin förförståelse så det inte avspeglade 

sig på resultatet. Detta innebar att en öppenhet för texten fanns för att kunna följa textens 
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innehåll så de inte gav den en annan mening. Att använda citat och påvisa variationer av en 

upplevelse eller erfarenhet är lämpligt för att belysa studies giltighet (Lundman & Hällgren 

Granheim, 2014). Datamaterialet har analyserats av båda författarna gemensamt. 

Diskussioner har förts kontinuerligt om framväxande resultat för att få ett bredare 

perspektiv. En forskare (M.S.) inte tidigare involverad i analysarbetet granskade 

kategorisystemet varvid en del kartlägganden gjordes över kategorierna. 

Överförbarhet innebär i vilken grad resultatet kan föras över till andra grupper eller 

situationer (Lundman & Hällgren Granheim, 2014). Författarna har noga beskrivit analys, 

datainsamling, urval och deltagare för att läsaren själv ska göra en egen bedömning om 

resultatet är överförbart. Det är viktigt att ha en noggrann beskrivning av detta för att en 

bedömning av överförbarhet ska kunna ske (Lundman & Hällgren Granheim, 2014).  

Författarna anser dock att resultatet kan vara överförbart till andra drabbade av cancer då 

diagnosen cancer väcker många känsloreaktioner oavsett vilken cancer det handlar om.  

 

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att rädsla för framtiden innebär en ovisshet och oro. Beskedet 

om bröstcancer upplevs som en chock och informanterna söker svar de inte kan få. Ångest, 

oro och rädsla är de vanligaste reaktionerna när de drabbats av bröstcancer. Återfall 

upplever informanterna som den stora rädslan. De pendlar hela tiden mellan hopp och 

förtvivlan. Landmark och Wahl (2002) beskriver att kvinnor som diagnostiseras med 

bröstcancer upplever starka emotionella reaktioner som kan tolkas som en traumatisk kris. 

Chocken som uppkommer blir en omedelbar reaktion till diagnosen. Detta kan bero på att 

cancerdiagnosen snabbt blir till verklighet och konsekvenserna kring framtiden leder till en 

ovisshet (Landmark & Wahl, 2002). Detta kan leda till att en maktlöshet uppkommer hos 

kvinnorna. Frågor kring livet och varför de har drabbats blir en centralpunkt som de 

försöker söka svar på (Coyne & Borbasi, 2009). Kvinnorna lever i rädsla som kan 

utvecklas på grund av intensiv stress och ångest när det drabbas av bröstcancer (Demir  

Donmez, Ozsaker och Diramali 2008). Johnson Vickberg (2001) menar att rädsla för 

återfall och dö i förtid utvecklas hos kvinnor som drabbas av bröstcancer som en del i 

sjukdomsprocessen. Det utvecklas en form av lidande som kvinnorna behöver hjälp att 

handskas med. Eriksson (1994) menar att det är betydelsefullt som sjuksköterska att förstå 

lidandets inre kamp. Genom att förstå lidandets inre kamp kan detta leda till att människan 

känner sig bekräftad. Sjuksköterskan bekräftar människans lidande genom att visa respekt 

och förståelse för människans subjektiva erfarenheter och känslor. Det professionella 

stödet kan komma att bli en stor betydelse för människans inre kamp genom att bygga upp 

en känslomässig kontakt samt en bekräftad relation bidrar stödet till ett minskat lidande 

(Pålsson och Norberg, 1995). Sjuksköterskan behöver vara medveten om att kvinnorna 

lider av ångest, oro och rädsla i denna period för att minimera de negativa psykologiska 

effekterna av situationen (Pineault, 2007). Genom ett fullgott stöd från sjuksköterskan kan 

dessa effekter minimeras. Vården skall vara individanpassad i den mån de går. 



 
 

17 
 

Sjuksköterskans ansvar är att lyssna, ge råd och stöd samt hänvisa vidare vid behov 

(Pineault, 2007). 

  

Av resultaten framgår att informanterna får en förändrad kroppsbild till följd av 

biverkningar och operationer. Förlora ett bröst och att tappa sitt hår upplevs som att mista 

sin kvinnliga identitet. Det blir som att leva i ett fågenskap i sin egen kropp och att ständigt 

bli påmind om sin sjukdom genom ärr, proteser och peruker. Boehmke och Dickerson 

(2006) menar att kvinnor som genomför en mastektomi förlorar sin kvinnlighet samt sättet 

att se på sig själva ändras till något negativt. Ärren på kroppen är framförallt det som 

ständigt gör dem påminda om sin sjukdom (Coyne & Borbasi, 2009). McCann, 

Illingworth, Wengström, Hubbard och Kearney (2010) beskriver att även förlusten av håret 

bidrar till en psykisk påfrestning och är som en stämpel av att de verkligen drabbats av 

cancer. Att återfå sitt kroppsliga självförtroende menar Kurowecki och Fergus (2014) är en 

långsiktig process som är individanpassat. Kvinnorna ska inte eftersträva den kropp de 

hade innan behandlingen utan fokusera på att acceptera den nya kroppen. Det är viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om hur kvinnornas dagliga liv och självkänsla påverkas av 

kroppsliga förändringar för att kunna möta dessa kvinnor på ett respektfullt sätt. 

Sjuksköterska har en viktig roll i att hjälpa och stödja kvinnorna under sjukdomstiden och 

försöka leda dem fram till en acceptans av sin förändrade kroppsbild genom att öppna upp 

för samtal och låta bearbetningen ske i kvinnans takt. Mc Cabe (2004) beskriver i sin 

studie att även om sjuksköterskor har förmåga att kommunicera och stödja på ett 

patientcentrerat sätt utförs inte alltid detta. Kvaliteten på omvårdnaden kan försämras när 

de finns brister i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. Då kan det uppstå 

en känsla av illabefinnande och patienten befinner sig då i position D i hälsokorset 

(Eriksson, 1989).  Sjuksköterskan anser att detta kan uppstå på grund av personalbrist och 

andra stressfaktorer. Socialstyrelsen anger att sjuksköterskan ska tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov, förmåga att åtgärda och hantera förändringar i patienters fysiska och 

psykiska tillstånd (Socialstyrelsen, 2005).  Utgår sjuksköterskan från detta kan patienten 

istället befinna sig i position A i hälsokorset och uppleva känsla av välbefinnande trots 

sjukdom (Eriksson, 1989). 

 

Resultaten tydliggör att behov av samverkan är en viktig del i bearbetningsprocessen. 

Sjuksköterskan och omgivningen har en betydande roll för att informanterna ska känna 

stöd och trygghet. Sjuksköterskan utgör en trygg punkt där de får information och råd. 

Närvarande sjuksköterska bidrar med hopp och lugn som får informanterna att känna sig 

starka. Att träffa andra drabbade ger styrka, stöd och ett fortsatt hopp om livet. Pålsson och 

Norberg (1995) konstaterar att en bekräftad relation mellan sjuksköterskan och patienten 

leder till en känsla av kontroll och säkerhet. Stödet som sjuksköterskan ger bidrar till att 

orka och är en viktig del för deras hälsa. Att se individen och dennes behov beskriver Liao, 
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Chen, Chen och Chen (2007) är den viktiga faktorn för att kvinnorna ska uppleva stöd. 

Stödet varierar och som sjuksköterskan är det viktigt att kunna känna av behovet och 

anpassa omvårdnaden till den nivå individen befinner sig på. Detta kan upplevas som en 

svår balansgång för sjuksköterskan då det professionella stödet alltid ska finnas tillgängligt 

och erbjudas utifrån patientens behov (Hupcey & Morse, 1997). Det professionella stödet  

leder till att kvinnorna upplever en trygghet och kännedomen om att sjuksköterskan har 

professionella färdigheter som gör dem lugna i situationen. Bemötandet av sin 

sjuksköterska är betydelsefullt för att kvinnorna ska kunna hantera sin situation (Koinberg, 

Holmberg & Fridlund, 2002).  Finns inte detta kan en känsla av oro och otrygghet uppstå 

(Schmid-Büchi, Halfens, Müller, Dassen & van den Borne, 2013) Då kan det sociala stödet 

bidra med en balansgång så att patienten kan uppleva fulländat stöd (Hupcey & Morse, 

1997).  Att träffa personer i samma situation upplever kvinnorna som en stärkande del i 

sjukdomsprocessen som bildar ett fulländat stöd genom att de får dela sina erfarenheter och 

bearbeta detta tillsammans (Zeigler, Smith & Fawcett, 2004) Sjuksköterskan kan dock 

uppleva svårigheter att stödja patienten på alla plan. Därför bör patienten informeras kring 

de informationskällor som finns att tillgå. Stödgrupper ska presenteras så att det finns en 

möjlighet för varje kvinna att välja detta alternativ. Uppstår det frågor som vårdpersonal 

inte kan svara på ska patienten hänvisas till en annan källa (Landmark, Böhler, Loberg & 

Wahl, 2008). Sjuksköterskan behöver ha kunskap över vad kvinnorna anser är 

oroväckande för att kunna stödja och ge rätt information, detta är betydelsefullt i 

beatbetningsprocessen. Att förmedla information som är individanpassad på ett tydligt sätt 

är sjuksköterskans ansvar och skyldighet till patienten (SFS 2014:821). Enligt 

Socialstyrelsen (2005) ska patienten få stöd och undervisning för att främja hälsa och 

förhindra ohälsa.  

 

Av resultaten framkommer att bröstcancer ger en förändrad livssyn. De ser livet ur annat 

perspektiv nu. Små och enkla saker har blivit mer betydelsefulla. Informanterna upplever 

hälsa, välmående och framförallt en otrolig livsglädje trots fysisk sjukdom. Kämparglöden 

är en gemensam faktor som det inte tidigare upplevt. Horgan, Holcombe och Salmon 

(2011) beskriver att när kvinnor drabbas av bröstcancer upplever det även positiva faktorer 

som ger en förändrad syn på vad som är viktigt i livet. Detta kan bero på att det får en 

annan betydelse om vad livet egentligen går ut på. Att få vara vid liv är det som har 

betydelse för kvinnorna. Eriksson (1989) menar att en sjuk kropp ändå kan må bra. 

Kvinnorna hamnar då i position A i hälsokorset vilket innebär att kvinnorna har en upplevd 

hälsa men förekomst av objektiva tecken på ohälsa. Att ha en upplevd hälsa och känna 

välbefinnande kan bidra till att människan finner en livsglädje som får dem att kämpa. 

Eriksson (1994) menar att lidandet inte behöver bli målet i livet utan hoppet bör övervinna 

lidandet, detta för att kunna bekämpa hotet mot ens existens. Personer får en stark vilja att 

kämpa för att överleva när de har ett hot om döden.  Remmers, Holtgräwe och Pinkert 

(2010) menar att sjuksköterskan har en betydande roll genom att distrahera patienten från 

sjukdomen med skratt, glädje och samtal kring vardagliga saker samt visa sin egen styrka. 
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Uppmuntra och närvara kan bidra till att kvinnorna känner hopp om livet och en vilja att ta 

sig vidare. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2012) är återställa hälsa ett 

grundläggande ansvarsområde för sjuksköterskan. De bör se till kvinnornas individuella 

behov och önskemål. Upprätthålla kvinnornas hälsa och välmående genom att visa 

engagemang, respektfullhet, medkänsla, trovärdighet, lyhördhet och öppenhet för deras 

hälsa.  

 

Slutsats  

Denna studie har bidragit med kunskaper och förståelse av kvinnors erfarenheter av att 

leva med bröstcancer. Rädsla för framtiden som innefattar att ständigt leva i ovisshet och 

att fasa för att drabbas av ett återfall är något som väger tungt i vardagen. De förändringar 

som sker genom olika behandlingar och operationer upplever kvinnorna som att mista sin 

kvinnliga identitet. Förlust av ett bröst och tappa sitt hår upplevs som en av de största 

belastningarna på deras kroppsbild. Behovet av samverkan från sjuksköterskan och 

personer i samma situation leder till en trygghet och välbefinnande hos kvinnorna. 

Bröstcancerns inverkan på livet har lett till en förändrad livssyn. Uppskatta livet och viljan 

att kämpa för det är en av de högsta prioriteringarna hos kvinnorna.  

 

Kliniska implikationer 

Resultaten kan användas för att ge ökad förståelse och bidra till att sjuksköterskors 

möjlighet att bemöta kvinnornas oro och rädsla av att leva med bröstcancer. Resultatet kan 

användas i omvårdnadsarbete genom att se till hela kvinnan och inte bara sjukdomen. Ökad 

kunskap och förståelse kan leda till att kvinnorna får mer stöd och individanpassad vård 

samt ett meningsfullt liv. Fortsatta studier behövs om hur sjuksköterskan ska bemöta dessa 

patienter så de får rätt stöd och information som det är behov av. Sjuksköterskan bör ge 

information och stöd utifrån ett helhetsperspektiv genom att se varje patient som en individ 

med olika upplevelser och behov.  
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