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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Bröstcancer är en elakartad (malign) tumör i bröstkörteln. Bröstcancer är den vanligaste 

cancerformen i Sverige bland kvinnor. Män kan också drabbas av bröstcancer men det är 

ovanligt. Bröstcancer behandlas med kirurgi, strålning, cytostatika och hormoner. Dessa 

behandlingar kan medföra biverkningar så som trötthet, håravfall, hudförändringar och 

illamående. Författarna har intresserat sig för detta problemområde dels för att det är 

många kvinnor som drabbas av bröstcancer och dels för att öka kunskap och förståelse för 

hur sjuksköterskan kan erbjuda adekvat hjälp utifrån den enskilda patientens perspektiv 

och behov.  

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att genomgå behandling vid bröstcancer. 

 

Metod  

 

I denna studie har en litteraturöversikt valts som metod för att besvara studiens syfte. För 

sökningen av litteratur har databaserna PubMed och CINAHL använts. Författarna har 

utgått från olika sökord, inklusions och exklusionskriterier. 15 kvalitativa artiklar har valts 

och sammanställts i resultatet. 

 

Resultat 

I analysen framkom tre kategorier: behovet av information, betydelsen av stöd från 

personalen och betydelsen av stöd från närstående och stödgrupper. Resultatet visade att 

kvinnor som har genomgott bröstcancerbehandling hade ett stort behov av stöd från hälso- 

och sjukvården kring information, bemötande och emotionellt stöd. 

 

Slutsats 

Denna studie visade att kvinnor med bröstcancer upplevde en stor brist på information och 

emotionellt stöd. Studien visade även att bemötandet från hälso- och sjukvården var 

bristfälligt och att det sociala stödet hade en positiv påverkan på kvinnornas hälsotillstånd. 

 

Nyckelord: Kvinnor, sjuksköterska, bröstcancer, upplevelse och stöd. 
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INLEDNING 

Att få behandling vid bröstcancer kan vara en omvälvande situation både för patienten och 

närstående. Författarna har intresserat sig för detta problemområde dels för att det är 

många kvinnor som drabbats av bröstcancer och dels för att båda författarna vill få 

kunskap om patienternas upplevelse under behandlingen. Författarna vill med denna 

litteraturstudie fördjupa sig i sjuksköterskans ansvar och patienternas upplevelse vid 

behandlingen av bröstcancer. Dels för att kunna ge god personcentrerad vård till patienter 

med bröstcancer senare i arbetslivet och dels för att få en större förståelse för hur 

sjuksköterskan kan erbjuda adekvat hjälp utifrån den enskilda patientens perspektiv och 

behov. 

 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i hela världen. Det drabbar över 

1,5 miljoner kvinnor varje år. Bröstcancer orsakar det största antalet cancerrelaterade 

dödsfall bland kvinnor (World Health Organization [WHO], 2015). Enligt Almås & 

Sørensen (2011) är bröstcancer en elakartad (malign) tumör i bröstkörteln. Det finns olika 

typer av cancertumörer vid bröstcancer. En del växer långsamt medan andra sorter växer 

snabbt. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i Sverige bland kvinnor. Män kan 

också drabbas av bröstcancer men det är ovanligt. Antalet män som drabbas av bröstcancer 

i Sverige är lågt. Drygt ett 60-tal män drabbas varje år, samtidigt som ca 20 kvinnor per 

dag drabbas av bröstcancer i Sverige. Kvinnor i alla åldrar kan få bröstcancer. Medelåldern 

för bröstcancer är 64 år, men färre än 5 % är under 40 år (Cancerfonden, 2017). Det finns 

olika typer av bröstcancer. Ductal cancer är den typ av cancertumör som utvecklas i 

mjölkgångarna. Lobulär cancer är den typ av cancertumör som kan uppstå även i 

mjölkkörtlarna där modersmjölken bildas. Det finns stor risk att cancercellerna sprider sig 

till andra organ bland annat skelettet, lungorna och levern (Linder, 2008). Cancercellerna 

sprids ofta via lymfkörtlar. Bröstcancer kan delas in i olika stadier beroende på tumörens 

storlek och spridning till lymfkörtlar eller andra organ (Almås & Sørensen, 2011). 

 

Förekomst, tecken och diagnostisering 

 

Det finns en mängd olika faktorer som orsakar uppkomsten av bröstcancer till exempel 

kvinnligt kön, ålder, tidig menstruation, sen menopaus, hormonell behandling i samband 

med klimakteriet, graviditet efter 35 år eller ingen graviditet, övervikt och arvsanlag, det 

vill säga om syster, mor eller far har haft bröstcancer (Almås & Sørensen, 2011). Även 

alkohol och rökning har visat sig ge ökat risk för bröstcancer (Bergh & Emdin 2008) 

 

Ett vanligt symtom på bröstcancer är en knöl i bröstet som kan upptäckas vid 

självundersökning av bröstet (Bergh & Emdin, 2008). Knutan är oftast öm, men behöver 

inte vara det och den kan vara hård (Cancerfonden, 2017). Senare kan också andra symtom 

förekomma såsom: indragning av huden på bröstet eller bröstvårtorna, blodblandad eller 

klar vätska från bröstvårtan eller eksemliknande förändringar på eller runt bröstvårtan 

(Almås & Sørensen, 2011). 

 

Diagnostisering av bröstcancer sker med trippeldiagnostik som omfattar klinisk 

undersökning, mammografi och ultraljud samt cellprov eller biopsi (Reitan & Schölberg, 
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2003). Vid mammografi tas röntgenbilder av bröstkörteln. Idag rekommenderar 

socialstyrelsen mammografi för kvinnor mellan 40 och 75 år. Kvinnor mellan 40 och 70 år 

erbjuds mammografi av Sveriges landsting (Cancerfonden, 2017). Vid cellprovtagning tas 

celler ut med en särskild spruta från den misstänkta tumören. Med självundersökning, kan 

man undersöka sina bröst och därmed upptäcka eventuella förändringar i ett tidigt skede 

(Cancerfonden, 2017). 

 

Behandlingar 

 

Det förekommer olika typer av behandlingsmetoder för bröstcancer men vanligast är någon 

form av kirurgiskt ingrepp. Det är vanligt att cytostatikabehandling, strålbehandling och 

hormonbehandling kombineras med varandra för att uppnå bästa effekt och minska risken 

för återfall av bröstcancer. Cytostatikabehandling görs polikliniskt på onkologavdelningen 

och påbörjas inom några veckor efter operation. Strålbehandling ges postoperativ för att 

förhindra lokala recidiv (But-Hadzi, Bilban-Jakopin & Hadzi, 2010). Vid kirurgi avlägsnas 

tumören med angränsande normal bröstvävnad på alla sidor (Almås & Sørensen, 2011). 

Om tumören kan sprida sig eller sitter illa till så kan bröstet opereras bort, vilket kallas 

mastektomi. De tumörer som har östrogenreceptorer kan behandlas med 

hormonbehandling. Vid hormonbehandling blockeras de östrogena receptorerna med hjälp 

av ett syntetiskt ämne, ett antiöstrogen så att östrogenet inte längre stimulerar cellerna 

(Fisher, He, Yasui, Dabbs & Winget, 2015). 

 

Biverkningar av behandlingen 

 

Kroppen genomgår en större förändring i samband med och efter behandling av 

bröstcancer. De flesta tidiga biverkningar kommer efter två till tre veckors behandling men 

i vissa fall kan de starta tidigare. Inför start av en behandling måste vårdpersonalen 

informera patienten om vilka biverkningar som kan uppkomma från behandlingen 

(Cancerfonden, 2017). 

 

Fysiska biverkningar 

 

Många patienter har fysiska symtom såsom trötthet och smärta som leder till en otillräcklig 

sömn. Biverkningar av kemoterapi och hormonbehandling inkluderar infektion, anemi, 

illamående, viktförändringar och oförmåga att smaka på vissa livsmedel. Patienterna kan 

också känna en nedsatt rörlighet i axlarna efter behandlingen av bröstcancer (Almås & 

Sørensen, 2011). Hormonell behandling kan ge biverkningar som kan leda till vaginal 

torrhet och blåsor i munnen som i sin tur kan leder till sexuella problem (Badr & Milbury, 

2013). Hudreaktioner såsom rodnad och besvärande klåda kan uppstå vid strålbehandling. 

Håravfall och ojämna bröst efter operation är andra biverkningar av behandlingen 

(Cancerfonden, 2017). 

 

Psykiska biverkningar 

 

Många patienter kan ha negativa upplevelser i många år efter diagnosen. De kan drabbas 

av depressioner och ångest som kan påverka livskvaliteten (Dickler et al, 2013). Sexuell 

påverkan är också associerad med ökade depressiva symptom för patienten med 

bröstcancer (Badr & Milbury, 2013). Vissa kan även ha kognitiva förändringar såsom 

svårigheter med koncentration (Dickler et al, 2013). 
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Lidande  

Lidande tolkas utifrån olika mönster t.ex. biologisk-medicinska, psykologiska eller 

sociologiska. Lida betyder genomgå, att uthärda och tåla. Person kan ”lida” av en sjukdom 

och då används ordet lida som ett prefix. Plåga, smärta, elände är några synonymer för 

ordet lidande (Friberg & Öhlén, 2009). Lidande kan förvärras av händelser i människans 

liv, såsom förlust av en partner, minnen av traumatiserande händelser, händelser i barndom 

eller personliga misslyckanden under livet. Lidande handlar inte bara om smärta eller 

andra fysiska symtom utan det handlar också om psykologiska, existentiella och sociala 

dimensioner (Hartogn, 2017). Det finns människor som har svåra sjukdomar som inte 

tycker att de lider. Det finns även människor som upplever ett lidande utan att kunna se 

eller hitta en fysiologisk orsak till det (Friberg & Öhlén, 2009). 

Lidande kan delas upp och beskrivas utifrån tre dimensioner, dessa tre dimensioner är: 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidandet innebär det lidande som 

orsakas av själva sjukdomen. Det kan hänga ihop med symtom, obehag och smärta samt 

konsekvenser av sjukdomen t.ex. fysiska begränsningar. Sjukdomslidande handlar också 

om rastlöshet, otillfredsställelse och längtan till hälsa, rädsla och farhågor för vad 

sjukdomen ska föra med sig. Livslidande innebär det lidande som en patient upplever 

under vårdbehandlingen i förhållande till sitt liv och patientens förändrade livssituation. 

Livslidande hänger ihop med människans existens, värdighet och självuppfattning. 

Vårdlidandet innebär det lidande som är kopplat till vårdsituationer och är beroende av 

frånvaro eller närvaro av god vård. När möten i hälso-sjukvården ökar lidandet istället för 

att minska det kallas det för vårdlidande. Vårdlidande börjar med att patienten känner sig 

kränkt, osedd, arg, ledsen och osäker vid möten med vården och bemötandet av 

vårdpersonalen. Detta kan påverka människans syn på livet (Arman et al., 2015). 

De patienter som befinner sig i svåra situationer t ex kvinnor med bröstcancer har 

förväntningar på sina vårdare. De anser att vårdare är experter inom sitt yrke och att 

vårdaren eller vårdpersonalen borde förstå den inre situationen. De tycker även att lidandet 

som de går igenom borde inkluderas i behandlingen. Det finns patienter som ej känner sig 

sedda och som anser att de inte får ett personligt bemötande (Wiklund Gustin & Bergbom, 

2012). 

Att möta lidande människor är en företeelse i sjuksköterskans arbete som inte går att 

undvika (Friberg & Öhlén, 2009). Enligt Morse, (2001) är ofta sjuksköterskan ensam 

ansvarig för att stötta och lindra lidande hos patienter och deras anhöriga. Att inse behovet 

av att lindra lidande är sjuksköterskans roll och ansvar. 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska arbeta i samråd med patienten och med respekt för 

patientens självbestämmande och integritet (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

2017:30). Svenska sjuksköterskeförening (2017) lyfter fram sex kärnkompetenser för 

sjuksköterskor med syftet att kunna öka kvaliteten av vården och behålla hög 

patientsäkerhet samt att kunna ge råd. Dessa kärnkompetenser är personcentrerad 

omvårdnad, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Med personcentrerad vård menas att 

sjuksköterskan ska skapa en bra relation till den vårdsökande och att förstå vikten av varje 
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individs unika behov. Vården ska individanpassas och sjuksköterskan ska sträva efter att 

bibehålla individens integritet och värdighet. Samt sträva efter att den vårdsökande är 

delaktig i sin vård och har insyn i sin behandlingsplan. Samverkan i team innebär 

samarbete över professionsgränser med en standardiserad kommunikation där det är viktigt 

att förstå och göra sig förstådd vid kommunikation mellan de olika yrken och professioner 

som finns inom vården. Evidensbaserad vård innebär att vården och sjuksköterskan 

använder metoder som gör störst nytta för patienten. Sjuksköterskan ska utveckla 

omvårdnad utifrån patientens behov och resurser samt förstå hur vårdorganisationer och 

deras olika system är utformade samt bidra till kvalitetsutveckling. Säker vård innebär 

patientsäkerhet och att sjuksköterskan ska sträva efter att minimera risk för skador för både 

patienter och sjukvårdspersonal. Informatik är relaterat till de elektroniska hälsotjänster 

finns, såsom journalsystem och andra tekniska möjligheterna till sjukvårdsinformation och 

kommunikation som finns för att möta kraven på patientsäkerhet, vårdkvalitet och 

tillgänglighet i vårdmiljön (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2017). 

 

Boudiab & Klocaba (2015) beskriver hur viktig det är med komfort i omvårdnaden. De 

aspekter som ska tillgodoses vid planeringen av omvårdnad är de fysiska, psykiska, 

sociokulturella och miljömässiga aspekterna. Fysisk komfort lindrar symtom samt minskar 

möjliga biverkningar av läkemedel hos patienten. Frånvaro av psykisk komfort innebär ett 

hot mot patientens självkänsla. Omvårdnaden ska främja trygghet och minska oro, stress 

och depression hos patienten. Sociokulturell komfort beskriver och identifierar hot mot 

försörjning och sociala relationer. Miljömässig komfort handlar om att anpassa hemmiljön 

så att den bidrar till livskvalité i vardagen. Patientens integritet stärks när omvårdnaden 

tillgodoser dennes komfortbehov vilket i sin tur ger positiva upplevelser av vården hos 

patienten (Boudiab & Klocaba, 2015).  

 

Enligt Almås & Sørensen, (2011) är målet med omvårdnad vara att understödja hälsan och 

välbefinnandet, förebygga ohälsa samt minska lidande. De negativa effekterna av 

bröstcancer och de problem som uppstår på grund av cancerbehandlingen såsom problem 

kring yrkesliv och osäkerhet kring livet i framtiden kan påverka individens psykiska och 

fysiska hälsa negativt. Sjuksköterskans kunskap och information om sjukdomen, 

prognosen och behandlingen kan ge patienten möjlighet att få tillbaka kontrollen över sitt 

liv. Patienter är i behov av konkret information om sjukdomstillståndet, komplikationer 

och biverkningar av behandlingen samt information om den fortsatta uppföljningen från 

sjukvården. Sjuksköterskan ska ge individuellt och anpassad information och vård utifrån 

patientens behov. Sjuksköterskan ska se de anhöriga som en resurs och patienten skall 

uppmuntras att ta med sig en anhörig eller närstående till sjukhuset under behandlingen 

(Almås & Sørensen, 2011). Enligt Cope (2013) så är goda kliniska färdigheter hos 

sjuksköterskan vid hantering av medicinering vid behandlingen värdefull. Sjuksköterskan 

kan hjälpa kvinnorna att välja behandling som lindrar uppkommande biverkningar. 

Sjuksköterskan har ansvar att bedöma, utveckla och ha specifika strategier för 

komplicerade symtom. 

 

Kontaktsjuksköterskan 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2011) har rekommenderat att alla 

cancerpatienter bör ha rätt till att ha en kontaktsjuksköterska. Målet med detta är att ge 

patienterna ett bra psykosocialt stöd och kontinuerlig uppföljning av deras sjukdom. På så 

sätt kan patienter nå ett bättre behandlingsresultat och en individuellt anpassad vård. 

Kontaktsköterskan ska vara en tydligt namngiven person och tillgänglig för patienten, samt 
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vara ansvarig för den allmänna omvårdnaden. Kontaktsköterskan kan tidigt identifiera 

psykosociala behov och rehabiliteringsbehov hos patienten (Socialstyrelsen, 2014b). 

Kontaktsjuksköterskans ansvar är att ha en särskild tillgänglighet, säkerställa patientens 

rätt till delaktighet och inflytande i sin egen vård, att informera om kommande steg i 

behandlingen, att ge stöd till patienten och dess anhöriga vid normala krisreaktioner och att 

förmedla kontakter med andra yrkesgrupper. Kontaktsjuksköterskan ska vara tillgänglig så 

att patienten alltid har någonstans att vända sig (Regionalt cancercentrum, 2017). Alla 

patienter har rätt till en fast vårdkontakt (SFS, 2010:243). 

 

Problemformulering  

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Kvinnors liv förändras av 

bröstcancerdiagnos och behandling. Det är betydelsefullt att det finns god kunskap hos 

sjuksköterskan om kvinnors upplevelser vid behandlingen av bröstcancer. Biverkningar av 

behandling såsom trötthet, håravfall, rädsla och oro blir en del av patienternas vardag. Alla 

upplevelser är individuella och varje kvinna hanterar sjukdomen på olika sätt. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan får kunskap och skapar sig en förståelse för deras situation. Att få 

kunskap om rädslan hos kvinnor med bröstcancer är viktigt. Det är av vikt att som blivande 

sjuksköterska ha kunskap och förståelse för kvinnors upplevelser vid behandlingen av 

bröstcancer för att kunna möta denna patientgrupp på ett bra och professionellt sätt. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att genomgå behandling vid bröstcancer. 

 

METOD  

Val av Metod 

I denna studie har litteraturöversikt valts som metod. Enligt Forsberg & Wengström, 

(2016) så kan litteraturöversikt väljas för att få en översikt, för att kunna sammanfatta och 

klargöra kunskapsläget inom ämnesområdet. Enligt Henricson (2012) finns möjligheter vid 

litteraturöversikt att använda sig utav både kvalitativa och kvantitativa studier. Enligt 

Forsberg & Wengström (2016) kan en kvalitativ litteraturöversikt användas för att beskriva 

människans subjektiva upplevelse. Med kvalitativa metoder undersöks såväl 

vårdpersonalens som patientens erfarenheter, uppfattningar, värderingar, behov och 

önskemål (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Utifrån detta valde 

författarna att använda kvalitativ litteraturöversikt som är bra för att beskriva kvinnors 

upplevelse. 

 

Urval  

För att erhålla trovärdiga källor i studien valdes enbart vetenskapliga artiklar (Willman et 

al., 2016). Inklusionskriterierna i urvalet av artiklarna var vuxna kvinnor som behandlades 

för bröstcancer. Avgränsningar som gjordes var artiklar som publicerades mellan år 2007–

2017 för att kunna få aktuella artiklar samt artiklar som var skrivna på engelska. 

Exklusionskriterierna i urvalet var att välja bort artiklar som handlade om män och barn 

eftersom de inte var relevanta för litteraturstudien samt artiklar som var av låg kvalitet 

(Willman et al., 2016). 
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Datainsamling  

Författarna ska undvika alla sökord som inte är relevanta och undersöka alla sökord som 

har betydelse för problemformuleringen (Willman et al., 2016). Enligt Forsberg & 

Wengström (2016) är det vanligaste sättet att genomföra en litteratursökning att söka 

information med hjälp av speciella sökord i olika databaser. Författarna har använt bland 

annat databaserna Cumulative Index to Nursing Allied Health Litteratur (CINAHL) och i 

Public Medicine (PubMed) för att söka efter relevanta artiklar till studien. Enligt Willman 

et al., (2016) finns det tidskrifter inom omvårdnad, medicin, veterinärmedicin samt hälso- 

och sjukvårdsadministration i dessa databaser. Författarna har redovisat och dokumenterat 

alla sökningar i tabellform (Bilaga A). 

 

Sökningen baserades på de artiklar som svarade på studiens syfte. Sökorden som användes 

i sökningen i CINAHL och i PubMed var Breast Neoplasms, women”s experiences, 

Mastectomy, Nursing care, treatment, breast cancer, support. Sökorden ska vara så 

specifika och tydliga som möjligt för att undvika irrelevanta artiklar (Kristensson, 2014). 

Artikelsökningen var begränsad till abstrakt, fulltext och till de artiklar som var skrivna 

mellan 2007 – 2017 talet och AND, OF och OR användes mellan sökorden för att finna 

relevanta artiklar för studien (Willman et al., 2016). Artiklarna som var relevanta för 

studien har sammanställts i en artikelmatris (Bilaga B). 

 

 Tabell 1 Översikt över sökstrategi                  

    
Databas Datum Sökord Antal träffar Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Antal inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2017-09-01 

Women’s experiences 

AND Breast 
Neoplasm   

104 8 2 2 

CINAHL 

2017-09-03 

Breast cancer 

survivors AND 

Expectations And 
treatment   

112 5 1 1 

CINAHL 

2017-09-03 

Breast cancer AND 

Women’s experiences 

96 7 2 1 

PubMed 
2017-09-03 

Positive AND negative 
experiences AND 

breast cancer 

86 16 2 1 

PubMed 

2017-09-04 

Supportive care AND 

patients under 

treatment AND breast 

cancer 

25 5 2 2 

PubMed 

2017-09-04 

Breast Neoplasms 

AND Nurse Patient 

Relations 

31 4 2 2 

PubMed 
2017-09-05 

Breast cancer surgery 
AND nurses support 

96 8 1 1 

PubMed 

2017-09-04 

Breast Neoplasms 

AND Nurses Role 

235 15 2 1 

PubMed 
2017-09-09 

Breast cancer 
treatment AND 

support needs  

236 5 2 1 

PubMed 
2017-09-11 

women AND 
representation 

AND experience 

AND treatment 

24 5 2 1 

PubMed 
2017-09-27 

Newly diagnosed 
breast cancer and 

Women perceptions 

41 3 1 1 

PubMed 
2017-09-27 

psychosocial need 
AND women AND 

breast cancer 

51 2 1 1 

Totalt  1137 83 20 15 
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Databearbetning 

För att få trovärdig information i studien valde författarna att enbart använda vetenskapliga 

artiklar. Efter att ha läst samtliga titlar i resultatet från databassökningarna. Författarna 

valde, enligt Forsberg & Wengström (2016), ut femton vetenskapliga artiklar som 

bedömdes ha god kvalitet att ingå i studien. Senare granskades och jämfördes femton 

artiklar som har lästs i sin helhet. Enligt Kristensson (2014) kan kvalitativa artiklar 

bedömas utifrån frågor med ett kvalitativt perspektiv. Författarna har sorterat, jämfört och 

begränsat artiklarna efter artikelsökningen, eftersom det är viktigt att kritiskt värdera de 

insamlade studierna för att kunna gå systematiskt tillväga (Willman et al., 2016). Utifrån 

analysen som genomfördes, Kristensson (2014), kunde författarna placera artiklar som 

hade samhörighet under en kategori. Totalt 20 artiklar lästes igenom och 15 stycken av 

dem valdes ut. De 5 artiklar som inte valdes ut uppfyllde inte våra inklusionskriterier. 

Författarna har valt de artiklar som bedömdes vara av hög kvalitet och relevanta för studien 

för att det var viktigt att ha ett trovärdigt urval inom det specifika ämnet (Polit & Beck, 

2012). För att kvalitetsbestämma artiklarna användes Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats (Bilaga A). 

 

Dataanalys  

Författarna bedömde artiklarnas likheter och skillnader för att kunna hitta det resultat i 

artiklarna som svarade på syftet och som kunde relatera till varandra. Författarna 

formulerade tre kategorier utifrån analysen. Alla tre kategorierna svarade på syftet och 

utgjorde litteraturstudiens resultat. Analysarbetet började efter att författarna granskat 

artiklarna noggrant. En integrerad analys genomfördes för att visa en överblick av 

resultatet i artiklarna (Kristensson, 2014). Den integrerade analysen gjorde det möjligt för 

författarna att presentera resultatet på ett överskådligt sätt. Enlig Kristensson (2014)   

utfördes analysen i tre olika steg. I det första steget studerade författarna resultatet av varje 

artikel för att kunna identifiera om det fanns skillnader eller likheter i resultaten. I det 

andra steget delade författarna på artiklarna. I de sammanställda artiklarna identifierades 

tre kategorier, behovet av information, betydelsen av stöd från vårdpersonalen och 

betydelsen av stöd från närstående och stödgrupper. I det sista steget, enligt Kristensson 

(2014), så sammanställdes slutligen resultaten under olika kategorierna. Det ursprungliga 

resultatet och den text som relaterade till det lades i tre olika kategorier av författarna. 

 

Forskningsetiska överväganden  

En viktig del av forskningsetiken handlar om hur man får behandla patienter som 

medverkar i forskningen. Dessa försökspersoner eller informanter måste skyddas från 

skador och kränkningar eftersom de medverkar i forskningen. Vid litteraturöversikter är 

det viktigt att göra etiska överväganden både när man väljer artiklar och när man 

presenterar resultatet. Det innebär att kontrollera om artikelförfattaren har ansökt om de 

tillstånd som krävs för utförandet av studien, till exempel tillstånd enligt 

etikprövningslagen och personuppgiftslagen (Forsberg & Wengström, 2016). Hur 

artikelförfattaren har hanterat de fyra begreppen för forskningsetik som är sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet borde bejakas (Hermerén, 2011). 
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Enligt Forsberg (2016) är fusk och ohederlighet inte tillåtet inom forskningen. I denna 

litteraturstudie har författarna presenterat alla resultat som framkommit i analysprocessen. 

Alla artiklar som inkluderades i studien har redovisats oavsett om det stödjer författarnas 

åsikt eller inte.  Att bara ta med studier som stödjer den enskilda författarens åsikt anses 

oetiskt (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

RESULTAT  

Vid analys framkom tre kategorier och dessa var behovet av information, betydelsen av 

stöd från personal och betydelsen av stöd från närstående och stödgrupper.  

 

Behovet av information 

En cancerdiagnos resulterar ofta i oro och osäkerhet hos kvinnorna det drabbar (Pedersen, 

Hack, McClement, & Taylor-Brown, 2014). Kvinnor beskrev att fel information kunde 

försvåra deras situation. De beskrev även att det saknades anpassad information från 

vårdpersonalen för att kunna hantera sin oro och därmed underlätta sin situation 

(Lilliehorn, Hamberg, Kero & Salander, 2010). För att inte missa viktig information vid 

informationsöverföring använde gifta kvinnor sina män som ett stöd. Det gjorde att den 

information som de inte kunde fånga upp på grund av deras sjukdom fångades upp av 

deras män (Dickerson, Alqaissi, Underhill & Lally, 2011). Ytterligare information från 

vårdpersonalen var viktig för vissa kvinnor trots att de hade fått information från läkaren. 

Kvinnorna uppskattade information och förklaringar från sjuksköterskor när de behövde 

mer klarhet över sina behandlingar och diagnoser (Drageset, Lindstrom, Giske & Underlid, 

2012).  

I Pedersens, et al., (2014) studie beskrev kvinnorna en mängd olika 

informationssvårigheter, inklusive utmaningar med att förstå information relaterad till 

deras diagnos eller behandlingsplan. I en annan studie framkom att kvinnorna ville få mer 

information för att kunna förbereda sig på biverkningarna. Kvinnorna beskrev att de hade 

kunnat hantera sin situation bättre om de hade varit förberedda på vad som skulle hända 

innan, under och efter behandlingen (Beatty, Oxland, Koczwara & Wade 2008). Kvinnorna 

beskrev att de saknade information från sjukvården, vad det gällde deras egenvård. De ville 

ha mer information om aspekter av att hantera sjukdomen och behandlingsbiverkningar 

hemma (Hubbar, Venning, Walker, Scanlon, & Kule, 2015). 

Majoriteten av kvinnor var inte nöjda med den information de fick från sjuksköterskorna. 

För att kunna förstå bättre var de tvungna att söka information på andra sätt. De sökte 

information genom att läsa, titta på tv eller söka information på internet på egenhand 

(Khoshnazar, et al., 2016; Laport et al., 2017; Wen, Hu, Ma, Fang & Daly, 2014). Alla 

kvinnor som intervjuades önskade en mer lämplig språklig information om deras diagnos, 

behandlingsalternativ och de vanliga biverkningarna av behandlingen (Wen et al. 2014). 

Kvinnorna ville vara tillräckligt informerade om biverkningarna och effekterna av 

behandlingen (Hubbar, Venning, Walker, Scanlon & Kule, 2015). Kvinnorna ville bli 

informerade om att det fanns stödgrupper där de kunde få psykologisk rådgivning 

(Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). Vidare önskade de sig att kunna få mer 

information om hur de kunde få en kontinuerlig vård och stöd efter behandlingen (Laport 

et al., 2017). 

 

För mycket information påverkade vissa kvinnor negativt. Det överväldigade deras 

förmåga att ta emot informationen på ett bra sätt (Dickerson et al., 2011). Samtidigt kunde 
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för lite information skapa oro hos andra kvinnor ((Landmark, Bøhler, Loberg & Wahl 

2008; Dickerson et al., 2011). Slutsatsen var att mängden information kunde påverka 

kvinnor olika (Dickerson et al., 2011).  För att kunna klara av påfrestningar som 

sjukdomen innebar upplevde många kvinnor att de behövde stöd och information under 

behandlingen (Dickerson et al., 2011; Drageset et al., 2011; Williams & Jeanetta, 2016; 

Landmark et al., 2008).   

 

Betydelsen av stöd från personal 

Väntetiden mellan diagnos och den kirurgiska behandlingen skapade rädsla och oro hos 

kvinnorna. De flesta upplevde väntetiden som skrämmande, hopplös, lång och svår att 

uthärda. Vissa kvinnor upplevde oro över att bli bortglömda under den tid de fick vänta på 

sin operationstid. De ringde till sjukhuset för att försäkra sig om att de var med i 

operationslistan. Några kvinnor som hade fått ett datum inför operationen upplevde att det 

hade reducerat deras ångest och att det hade ökat känslan av trygghet samt givit dem mer 

kontroll över sin situation (Drageset et al., 2011; Drageset et al., 2012).  

 

Många deltagare kände en brist på emotionellt stöd från sina sjuksköterskor (Beatty et al., 

2008; Drageset et al., 2012; Landmark et al., 2008; Pedersen et al., 2014; Remmers et al., 

2010). De upplevde även långa och krångliga processer när de försökte anmäla sig till de 

stödprogram som fanns tillgängliga för dem (Pedersen et al., 2014). Men det fanns även 

kvinnor som var nöjda med sina sjuksköterskor. De tyckte att sjuksköterskorna var 

tillgängliga och gav dem den tid de behövde (Drageset et al., 2011). Många kvinnor 

beskrev rädsla och oro över att de inte kunde fortsätta arbeta eller sköta om sin familj 

(Brunet, Sabiston & Bruke, 2013). Kvinnorna led av psykiska problem och behövde 

emotionellt stöd från sjuksköterskor för att kunna hantera rädslan och osäkerheten efter 

operationen (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010).  

 

Kvinnornas upplevelse av en förändrad kroppsdel skapade starka emotionella reaktioner 

och tankar. Tanken att förlora ett bröst påverkade kvinnornas sexualitet och det påverkade 

även nya relationer (Brunet, Sabiston & Bruke, 213; Drageset et al., 2011; Landmark et al., 

2008). Många kvinnor upplevde att håravfall var den svåraste biverkningen av 

behandlingen, detta påminde dem om deras sjukdom (Brunet et al., 2013; Drageset, et al., 

2011; Landmark et al., 2008; Williams & Jeanetta, 2016). Vissa kvinnor var missnöjda 

efter behandlingsprogrammen och det medförde negativa tankar och känslor som fortsatte 

att förfölja dem hela livet (Brunet et al., 2013). Detta orsakade känslomässiga problem, 

rädsla, ångest och sorg hos kvinnorna. För att kvinnorna skulle klara av sin diagnos och 

behandling var de tvungna att genomgå stora förändringar och hantera stress och 

utmaningar efter bästa förmåga (Williams & Jeanetta, 2016).  

 

Bröstcancerdrabbade kvinnor upplevde betydelsefullt stöd från sjukvårdspersonalen. 

Kvinnorna upplevde bättre bemötande och stöd när personalen var mer engagerade, 

empatiska och hade mer tid för de (Lilliehorn et al., 2010). Det viktigaste beteendet som 

kvinnor förväntade sig från sjuksköterskorna i processen med kemoterapi var god humor 

och glädje. Kvinnorna upplevde en känsla av förtroende gentemot sjuksköterskan när 

behandlingen var förknippad med vänlighet och glädje (Lilliehorn et al., 2010; Khoshnazar 

et al., 2016). De flesta kvinnor uppfattade även sjukhuset som ett tillgängligt stöd främst 

när det gällde medicinsk information och behandling. Och att de kunde kontakta sjukhuset 

när de ville gjorde att de upplevde tillit till sjukhuset och personalen ((Drageset et al., 

2011). 
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Betydelsen av stöd från närstående och stödgrupper 

 

Socialt stöd var förenat med en bättre anpassning till bröstcancer och avsaknad eller 

otillräckligt socialt stöd ökade psykisk ohälsa (Drageset et al., 2012).  Socialt stöd var en 

viktig resurs för kvinnorna och fungerade som en buffert mot de skadliga effekterna av 

stress. Tillgängligheten till socialt stöd var viktig för dessa kvinnor. Att ha familj, vänner, 

och kollegor tillgänglig var viktig för alla kvinnor (Drageset et al., 2012; Dickerson et al., 

2011). Vissa kvinnor upplevde en förbättrad relation till sin familj efter att de hade fått 

bröstcancerdiagnos. Dessa kvinnor upplevde både vänners och familjemedlemmarnas stöd 

vara av stor betydelse under behandlingen av bröstcancer (Braybrooke m.fl. 2015). Stöd 

från familj, vänner, kollegor och vårdpersonalen var viktig för kvinnor efter operationen. 

Socialt stöd var viktigt för alla dessa kvinnor men stödet behövde anpassas till varje 

kvinnas behov (Drageset et al., 2011).   

 

Kvinnorna upplevde även stöd från sina vänner och sociala stödgrupper. Om stödet inte 

gavs på det sätt som kvinnorna behövde blev det motsatt effekt, de kände sig ensamma i 

sin sjukdom och det ökade deras lidande (Dickerson et al.,2011; Landmark et al., 2008; 

Laport et al., 2017; Beatty et al., 2008; Williams & Jeanetta, 2016).  

 

Enligt Williams & Jeanetta (2016) studie var det sociala stödet en viktig aspekt för en 

bättre fysisk och psykisk hälsa när de mötte cancervården. Det viktigaste stödet kom från 

familjen. Stöd från vänner och medarbetare nämndes också som mycket viktigt stöd när de 

gick igenom behandlingsprocessen. Stödet gav kvinnorna styrka, mod och motivation för 

att lyckas hantera cancerbehandlingen. Stödet hjälpte dessa kvinnor även tiden efter 

behandlingen, när de fick höra att de var fria från cancern. Det fanns även kvinnorna som 

upplevde möten som deprimerande, tråkiga och meningslösa te.x kvinnor som hade en 

bättre prognos än de övriga kände sig skyldiga att vara i en bättre situation (Williams & 

Jeantta 2016). Vissa kvinnor fick stöd från stödprogram där de var medlem och kunde 

utbyta erfarenhet med andra som var i samma situation som de. Kvinnorna som inte visste 

om att det fanns ett stödprogram tillgängligt för dem önskade bli medlemmar, för att dela 

sina erfarenheter med varandra (Laport et al., 2017). Kvinnorna upplevde ett stort stöd 

genom att dela sina erfarenheter om självbild och den förändrade kroppen med andra 

kvinnor i samma situation (Beatty et al., 2008). 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Otillräcklig information om effekterna av behandlingen, betydelsen av stöd från 

personalen, närstående och stödgrupper var de viktigaste fynden som svarade på denna 

litteraturstudie. 

 

Resultatet i denna studies visade att ett större antal kvinnor upplevde att sjukvårdens 

information kring behandlingens biverkningar ofta var bristfällig. Detta kan vara en faktor 

som kan påverka kvinnornas livskvalitet. I relation till resultatet kan författarna se att 

kvinnorna lever i en kamp som orsakats av cancerbehandlingens biverkningar och 

cancersjukdomen. I dessa studier framkom att välbalanserad och anpassad information 
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kunde hjälpa kvinnorna att förstå hur behandlingen skulle gå till, vilket i sin tur kunde 

minska ångesten och oron kring kvinnornas funderingar. I patientlagen står det att patienter 

skall bli informerade om sitt hälsotillstånd, och behandlingsalternativ för att minimera 

risken för komplikationer som eventuellt kan uppstå (Patientlagen (SFS, 2014:821). Enligt 

denna studies författare kunde kvinnorna få bättre och mer anpassad information för att 

kunna förbereda sig på biverkningar. De kunde få mer vetskap om vad som väntade och 

därmed kunna förstå varför detta hände i och med behandlingen. Enligt International 

Council of Nurses (2014) har sjuksköterskan ett stort ansvar i att patienter och enskilda 

personer får tillräcklig, korrekt, och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt. 

 

Kvinnorna upplevde att de hade kunnat hantera motgångarna bättre med mer information. 

De beskrev att rätt och anpassad information kunde lindra ångest hos dem. Denna studies 

författare tycker att mer information kring biverkningarna upplevdes ge ökad trygghet och 

kontroll hos kvinnorna. En viktig funktion är den roll som kontaktsjuksköterskan har, att 

vara tillgänglig så att patienten alltid har någonstans att vända sig. Kontaktsjuksköterskans 

ansvar är att ha en särskild tillgänglighet, säkerställa patientens rätt till delaktighet och 

inflytande i sin egen vård, att informera om kommande steg i behandlingen, att ge stöd till 

patienten och dess anhöriga vid normala krisreaktioner och att förmedla kontakter med 

andra yrkesgrupper. Detta leder förhoppningsvis till en tryggare patient (Regionalt 

cancercentrum, 2017). 

 

Enligt Lilliehorn et al. (2010) är en väl fungerande relation mellan läkare och sjuksköterska 

viktig. Ett bra samarbete mellan sjukvårdspersonal i vårdkedjan är betydelsefullt i 

sjukvården. För att förhindra missförstånd och dåligt samarbete är det viktigt att alla 

yrkesgrupper har samma målbild. I kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor står det att samverkan i team innebär att komplettera varandras 

kompetenser, främja kontinuitet samt skapa synergier och dialog för gemensamt lärande 

och beslutsfattande för att uppnå en god och säker hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan 

måste planera, konsultera och samverka med andra aktörer för att säkerställa kontinuitet 

och säkerhet i vårdkedjan samt kommunicera med patienter, närstående, medarbetare och 

andra i teamet på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Svensk 

sjuksköterskeföreningen, 2017). 

 

I studien av Hubbar et al., (2013) ville kvinnorna få mer vetskap om vad gällde deras 

egenvård. Författarna tycker att det är viktigt att få kvinnan delaktig i planeringen av 

hennes vård för att kunna minska ångest hos henne. I studien av Lilliehorn et al., (2010) 

kände sig kvinnorna erkända genom att få ta ansvar för någon del av behandlingen. 

Delaktighet innebär att information som ges ska vara relevant och anpassad till patienten 

utifrån dennes möjlighet att förstå och tolka informationen (Lilliehorn et al., 2010). 

 

Patientens individuella situation visade sig påverka vilken information hon kunde motta 

(Lilliehorn et al., 2010). Informationen måste anpassas efter patientens individuella 

situation. Det kan vara svårt för patienten att bearbeta och ta in information när denne är 

stressad. Därför är det viktigt att vid möte med dessa kvinnor tänka på när och hur 

informationen ges. Sjuksköterskan bör undvika att ge information till dessa kvinnor när 

han eller hon känner att kvinnan har ångest eller är orolig. Informationen bör upprepas 

flera gånger. Muntlig information kan alltid kompletteras med skriftlig information. När 

funderingar dyker upp hos dessa kvinnor kan den skriftliga informationen som finns till 

hands hjälpa till. 
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I en studie av Dickerson et al. (2011) beskrevs det att samma mängd information kunde 

påverka upplevelsen hos olika kvinnor på olika sätt. Författarna tycker att det kan vara 

värdefullt att sjuksköterskan begränsar den information som ska ges till dessa kvinnor. Det 

vill säga inte för mycket och inte för lite heller. Det är meningsfullt att information ges på 

det språk som kvinnorna förstår. Så att de kan komma till tals och kommunicera. Detta kan 

leda till högre livskvalitet hos kvinnorna. Välbalanserad och upprepad information kan 

hjälpa och dåligt levererad information kan öka känslan av oro (Lilliehorn et al., 2010). 

 

I resultatet från de olika studierna framkom att behovet av emotionellt stöd från 

sjuksköterskan var viktigt för många kvinnor. Väntetiden mellan diagnos och den 

kirurgiska behandlingen skapade emotionella reaktioner hos många kvinnor. Det är viktigt 

att sjukvården är tydlig med vilka stödfunktioner som är tillgängliga för kvinnorna, till 

exempel vart kvinnorna kan vända sig för att kunna få svar på sina frågor. Det är 

sjuksköterskans ansvar att visa patienter att de har tid att prata, ge råd, svara på deras 

frågor och ge stöd för att minska det psykiska besväret (Almås & Sørensen, 2011). 

Författarna anser att sjuksköterskor ska var uppmärksamma på helheten och undvika att 

stress och brist på tid påverkar deras arbetsuppgifter. Det bör finnas tid att kunna ge 

emotionellt stöd. Att det inte finns tid för det emotionella stödet är inte en godtagbar 

ursäkt. Sjuksköterskor bör ha kunskap både om det emotionella stödet och samt att 

prioritera arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. 

 

Tanken att förlora ett bröst påverkade kvinnornas sexualitet, kvinnlighet samt påverkade 

deras relationer. Det är av stor vikt att sjuksköterskor diskuterar den kosmetiska delen med 

kvinnorna för att öka deras möjlighet att få den information och det stöd de behöver så att 

dem kan hantera sin situation. Kvinnor som befinner sig i svåra situationer har 

förväntningar på sina sjuksköterskor. Det finns patienter som inte känner sig sedda och att 

de inte får ett personligt bemötande (Wiklund et al., 2012). Sjuksköterskan ska utgå från ett 

bra bemötande. Utifrån respekt, integritet och värdighet ska hon bemöta sina patienter så 

att de upplever sig sedda (Friberg & Öhlén, 2009). Denna studie visar sig att glädje, gott 

humör och vänlighet kan upplevas som gott bemötande hos kvinnorna.  

 

I studien framkom att socialt stöd var en viktig resurs för många kvinnor och att det 

fungerade som en buffert mot de skadliga effekterna av stress.  När en kvinna får sin 

cancerdiagnos blir det en stor livsförändring även hos deras närstående. De behöver kämpa 

för att de ska få ett fungerande vardagsliv vilket gör att de får en känsla av osäkerhet på 

grund av att de inte vet vad de ska göra. Det är av vikt för sjuksköterskor att 

uppmärksamma livsförändringar hos både den sjuke och deras närstående och även ta 

hänsyn till deras behov. Efter cancerbeskedet kan livet bli svårt och kaotiskt för både den 

som är sjuk och för de närstående. Att finnas där och omtanken från närstående är ett stort 

stöd till den som är sjuk då livet med en cancersjukdom inte är lätt för någon 

(Cancerfonden 2017). 

 

I resultatet framkom att stödgrupper kunde hjälpa kvinnorna att hantera sin sjukdom och 

kunde ge en känsla av tillhörighet, att bli sedda och att känna bekräftelse. Om stödet inte 

gavs på det sätt som kvinnorna behövde ökade deras lidande. Det är viktigt att det finns ett 

stödprogram tillgängligt för patienter som har en cancerdiagnos men det bör vara 

individuellt anpassat så att patienter når det bästa resultatet tycker författarna. Ofta har 

omgivningen svårt att förstå de fysiska och psykiska problem som en bröstcancerdiagnos 

medför. Det är ett värdefullt stöd att tala med någon som har upplevt en 

bröstcancerdiagnos tidigare (Bröstcancerföreningarnas Riksorganisationen, 2017). 
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Behovet av psykiskt stöd vid rädsla och oro upplevs vara viktigt för dessa kvinnor. 

Sjuksköterskor tyckte att tillit var den grundläggande faktorn i alla förhållanden och att ett 

bra förhållande mellan patient och sjuksköterska baserade på förtroende vilket i sin tur 

kunde reducera kvinnornas ångest och rädsla (Khoshnazar et al., 2016). Det är 

sjuksköterskans skyldighet att ge patienterna all information som rör deras omvårdnad och 

behandling (Almås et al., 2011). 

 

Metoddiskussion  

För denna studie valde författarna att använda en kvalitativ litteraturöversikt som metod för 

att besvara syftet och få kunskap och förståelse om den senaste forskningen inom området. 

Enligt Forsberg & Wengström (2016) med litteraturstudie kan befintliga data 

sammanställas. Arbetsprocessen började med val av problemområde och formulering av 

syftet. 

 

Sökningar gjordes i databasen PubMed och CINAHL för att där finns flera 

omvårdnadsforskningar som publicerade (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen 

gjordes i de två databaserna för att de hade mycket publicerat material inom omvårdnad. 

Artiklarna i dessa databaser är granskade och är vetenskapliga (Forsberg & Wengström, 

2016). Breast Neoplasms, women”s experiences, Mastectomy, Nursing care, treatment, 

breast cancer, support har använts som sökord då orden bedömdes ha betydelse för studien. 

Författarna har använt AND, OF och OR mellan sökorden för att göra sökningen bredare 

samt finna relevanta artiklar för studien (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016). Genom att bara använda artiklar som blivit vetenskapligt granskade ökade 

kvaliteten i litteraturstudien (Kristensson, 2014). Det tog mycket tid för oss att läsa igenom 

abstrakt och titlar för att urskilja de artiklar som var relevanta för att ingå i studien, 

eftersom det var många artiklar som handlade om både bröstcancer och 

livmoderhalscancer hos kvinnor. CINAHL gav inte flera relevanta artiklar än PubMed. 

Efter sorteringen och begränsningen valde författarna totalt 15 kvalitativa artiklar som 

svarade mot syftet. De flesta länder där artiklarna som var relevanta för syftet är ifrån, har 

en sjukvård jämförbar med den som finns i Sverige. Genom sökningen i dessa databaser 

såg vi att det finns en stor mängd forskning inom området.  

 

Engelska valdes som publikationsspråk på grund av att den mesta forskningen publiceras 

på detta språk. Artiklarna var skrivna på engelska och eftersom författarna inte har 

engelska som modersmål finns det en risk att resultatet blir tolkats på ett felaktigt sätt 

(Henricson, 2012). Därför bestämde sig författarna för att översätta artiklarna från engelska 

till svenska först och sen till modersmålet. Vid tolkningssvårigheter använde författarna ett 

engelsk-svenskt lexikon vilket underlättade översättning. Franska och arabiskt lexikon har 

också använts. Den språkliga kvaliteten i artiklarna varierade på grund av att dem kommer 

från olika länder. På grund av det tog översättningen mycket tid. Författarna valde att 

endast inkludera artiklar publicerade under de senaste tio åren för att dessa artiklar 

redovisar den senaste forskningen. Enligt Forsberg & Wengström (2016) är det viktigt för 

en vetenskaplig artikel att den redovisar ny kunskap. Sökningar efter relevanta studier 

begränsades till vuxna kvinnor på grund av att bröstcancer till största delen drabbar just 

vuxna kvinnor (Cancerfonden, 2017). Validiteten i litteraturstudien stärktes genom att inte 

fokusera på någon bestämd ålder bland kvinnorna i sökningen av artiklar (Henricson, 

2012). Endast artiklar tillgängliga i fulltext inkluderades. Författarna valde bort artiklar 

som handlade om män och barn eftersom de inte svarade på syftet. Både sökordet Breast 
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Cancer som motsvarar bröstcancer på engelska och Breast Neoplasms har använts. Breast 

Neoplasms var det medicinska sökordet för bröstcancer som hittades i Svenska Mesh. 

 

Författarna jämförde och granskade artiklarna för att stärka studiens reliabilitet (Henricson, 

2012). Granskningen gjordes av författarna genom att ge betyg till varje artikel. Om 

artikeln svarade jättebra på syftet gavs ett bra betyg. Artiklar som fick högt betyg 

bedömdes till grad I. Några artiklar fick lågt betyg för att de var svåra att tolka eller 

otydliga. Som tidigare beskrivits kommer de utvalda artiklarna från olika länder, vilket kan 

ha påverkat validiteten av studiens resultat. Många artiklar i denna studie har bedömts vara 

av hög kvalitet, vilket stärker trovärdigheten. Enligt Kristensson (2014) bidrar denna studie 

med en djupare och ökad förståelse för hur kvinnor upplever en bröstcancerbehandling. 

Författarna valde teman som metod för att presentera studiens resultat efter att ha använt en 

integrerad analys i arbetet. Enligt Kristensson (2014) kan trovärdigheten till resultatet i en 

litteraturstudie stärkas om likartade kategorier urskiljs. En litteraturstudies resultat blir i 

och med denna redovisningsform enklare att tolka då många olika teman redovisas 

(Kristensson, 2014). 

 

Nackdelen med denna litteraturstudie är att författarna bara inkluderade kvalitativa artiklar. 

Att kombinera kvalitativa och kvantitativa studier ökar trovärdighet på en litteraturstudie 

(Forsberg och Wengström, 2016). I och med att studien bara inkluderade kvalitativa studier 

med ett fåtal deltagare finns det risk att reliabiliteten sänks (Forsberg och Wengström, 

2016). Författarna önskade inkludera studier som var gjorda i Afrika. Men på grund av 

stora skillnader i relation till Sveriges sjukvårdssystem, bestämde författarna att exkludera 

dessa studier. En studie med intervjuer kunde istället vara att föredra, men på grund av att 

det fanns en tidsram för studien ansågs det inte möjligt att genomföra (Forsberg & 

Wengström, 2016). Fördelar med denna studie är att artiklarnas ursprung inte är begränsad 

till ett visst område utan är spridda globalt (Frankrike, USA, Kanada, Iran, Australien, 

Schweiz, Skottland, Norge och Sverige). Artiklar som är redovisade i den bifogade 

artikelmatrisen (bilaga B) är markerade med asterisk (*). 

 

Slutsats   

Slutligen visade denna studie att kvinnorna upplevde en stor brist på information, 

emotionellt stöd och varierat bemötande från hälso- och sjukvården. Det har också 

framkommit att det sociala stödet hade en positiv påverkan på kvinnornas hälsotillstånd. 

De flesta kvinnor var nöjda med det stöd de fick från sin omgivning. Ett annat resultat var 

upplevelsen av sina förändrade kroppsdelar, den skapade starka emotionella reaktioner och 

tankar hos många drabbade kvinnor. För att kunna erbjuda rätt stöd och ge rätt information 

bör sjuksköterskan ge individuellt och anpassat stöd efter patientens behov och önskemål. 

Det är viktigt att sjuksköterskan informerar och stödjer patienter under hela 

behandlingsprocessen, även efter avslutad behandling eftersom sjuksköterskan är en viktig 

informationskälla för alla patienter.  

 

Fortsatta studier  

  

När datainsamlingen gjordes hittade författarna många studier som handlade om kvinnors 

upplevelser av bröstcancer, men få studier hittades som handlade om närståendes 

upplevelser av bröstcancer. I denna studie framkom att kvinnorna beskrev betydelsen av 

stöd från närstående men inget om hur de närstående mådde och då väckte detta tanken hos 
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oss om hur de närstående mådde. Detta ökade vårt intresse inför framtida forskning om 

närståendes upplevelse av en bröstcancerdiagnos. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

  

I denna litteraturstudie har vikten av kunskap om kvinnors upplevelser vid en 

bröstcancerbehandling framkommit. Författarna tycker att det är viktigt att sjuksköterskor 

utvecklar sina kunskaper om stöd, information och bemötande, samt ökar förståelsen runt 

hur patienter upplever svåra situationer för att kunna ge bättra vård. Vården bör utgå från 

både personcentrerad och familjefokuserad vård. Det är både patienten och deras 

närstående som är i behov av stöd från sjukvården för att kunna gå vidare med sjukdomen. 

Författarna önskar att denna studie fungerar som ett hjälpmedel för sjuksköterskor så att de 

ökar sina kunskaper om kvinnors upplevelser under de olika faserna i behandlingen. 
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Bilaga A 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar             BILAG B 

                                                                                                     

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Beatty, L., 

Oxland, B., 

Koczwara, B. 

& Wade, T. D. 

2008 

Australien 

The psychosocial concerns 

and needs of women 

recently diagnosed with 

breast cancer: a qualitative 

study of patient, nurse and 

volunteer perspectives. 

 

Syftet med studien var att 

identifiera de problem och 

behov som kvinnors med 

nyligen diagnostiserats 

med bröstcancer hade. 

 

Kvalitativ studie med 

fokusgruppsintervjuer. 

19 kvinnor som nyligen 

diagnostiserade med bröstcancer. 6 

onkologisjuksköterskor och 9 

volontarer. 

 

    34 

    (9) 

Resultatet visade både likheter och skillnader 

om vad sjuksköterskorna trodde att kvinnorna 

hade för behov och vad bröstcancerdrabbade 

kvinnorna hade för behov. 

 

   K 

    I 

Braybrooke, J. 

P., Mimoun, 

S., Zarca, D., 

Elia, D., 

Pinder, B., 

Lloyd, A. 

J.,Breheny, K., 

Lomazzi, M. & 

Borisch, B. 

2015 

Switzerland 

Patients’ experiences 

following breast cancer 

treatment: an exploratory 

survey of personal and 

work experiences of breast 

cancer patients from three 

European countries. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka kvinnors 

personliga och 

arbetsrelaterade 

upplevelser i 1-5 år efter 

behandling 

en kvalitativ studie 198 Kvinnor 

intervjuades efter en online- 

undersökningar. Data analyserades 

med historiskt material. 

 

   198 

     (0) 

Resultatet visade att kvinnorna var i stort 

behövde av information och stöd. Det visade 

också att kvinnorna upplevde 

koncentrationssvårigheter. 

   K 

   11 
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Författare 

År 

Land) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Brunet, J., 

Sabiston, C. M., & 

Burke, S. 

2013 

Kanada 

 

Surviving breast 

cancer: women’s 

experiences with their 

changed bodies 

Syftet med denna studien var 

att beskriva kvinnors 

erfarenheter med sina 

kroppar efter behandling av 

bröstcancer 

En kvalitativ studie med 

tolkningsfenomenologisk analys 

genomfördes.  11 kvinnor 

intervjuades i ålder mellan 47-

70år. 

 

 

 

11 

(0) 

De behandlingar som kvinnorna fick för 

bröstcancer gjorde att de upplevde förändringar i 

sina kroppar. Kvinnorna reflekterade över sina 

kroppar på grund av sjukdomen och deras 

kroppsrelaterade erfarenheter kan sammanfattas av 

dessa superordinära teman: 

 a) synliga och osynliga ändringar b) upplevde 

intensiva tankar och känslor c) frisk och 

välbefinnande kropp och socialt uttryck d) 

hanterade fysiska förändringar 

   K 

   II 

 

 

Dickerson, S. S., 

Alqaissi, N., 

Underhill, M., & 

Lally, R. M. 

2011 

USA 

 

 

Surviving the wait: 

defining support while 

awating breast cancer 

surgery 

 

 

Syftet var att beskriva den 

gemensamma betydelsen och 

delade erfarenheter och 

praxis av socialt stöd av 

kvinnor mellan 

bröstcancerdiagnos och 

behandlingsstarten 

Studien var en kvalitativ med en 

sekundär analys av narrativa 

intervjuer används.  I studien 

deltog 18 nyligen 

diagnostiserade 

bröstcancerkvinnor i åldern 

mellan 37-87år. 

 

      18 

      (0) 

Kvinnor balanserade stödbehovet för att ge hop 

under väntan på operation. Et övergripande 

länkmönster och sex relaterade teman beskriva 

betydelsen av stöd till bröstcancerkvinnor från 

diagnos till behandlingsstart. 

 

   K 

   II 

 

Dreageset, S., 

Lindström, T. C., 

Giske, T. & 

Underlid, K. 

 

2011 

Norge 

 

Being in suspense: 

Women’s experiences 

awaiting breast 

cancer surgery 

 

Syftet med denna studie var 

att undersöka kvinnors 

erfarenheter efter att ha fått 

diagnosen bröstcancer och 

väntar på primär operation. 

 

En kvalitativ studie 25 kvinnor 

med nyligen diagnostiserad 

bröstcancer intervjuades dagen 

före operationen. Intervjuer 

analyserades med hjälp av 

kvalitativ betydelse 

kondensationsmetod. 

 

     25 

     (0) 

 

Resultatet visade att Några kvinnor betonade att det 

var bra att ha lite tid mellan diagnos och operation 

för att bli personligt förberedd och tillbringa tid 

med sina nära och kära. Det visade att behöva vänta 

upplevdes som smärtsamt, skrämmande, svårt och 

lång, men också nödvändigt för några kvinnor. 

Vissa kvinnor uttryckte illa för att de inte kunde 

göra någonting om deras situation. Kvinnorna 

tyckte att sociala nätverk kan både begära och ge 

stöd. 

K 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År 

Land) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

kvalitet 

Drageset, S., 

Lindstrom, T. 

C., & Underlid, 

K. 2012 

Norge 

The support I need” 

Women´s experience 

of social support 

after having 

received breast 

cancer diagnosis 

and awaiting 

surgery 

 

 

Syftet med denna studien var 

att beskriva kvinnors 

upplevelse av socialt stöd 

efter att ha fått 

bröstcancerdiagnos och i 

väntan på operation 

 

 

Studien var kvalitativ och bestod av 

21 deltagaren i åldern 41 till 73 år. 

Individuella semistrukturerade 

intervjuer används dagen före 

operation. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades bokstavligt 

 

 

21 

(0) 

Att veta att både familj och vårdpersonal var 

tillgängliga och omtänksamma gav en känsla av 

trygghet. Socialt stöd ingav styrka till 

bröstcancerdrabbade kvinnor, men alltför mycket 

upplevdes som svårt och skrämmande. Balanserat 

socialt stöd var nyttig och att få professionell 

information och prata med någon professionell var 

betydelsefull för dessa kvinnor. 

     K 

     I 

Hubbar. D., 

Venning, C., 

Walker, A., 

Scanlon, K. & 

Kule, R. G. 

 2015 

Skottland 

 

Supportive care 

needs of women with 

breast cancer in 

rural Scotland 

Syftet med denna studie var 

att identifiera de stödjande 

vårdbehov och obehagliga 

behov hos kvinnor med 

bröstcancer i Skottland på 

landsbygden 

En kvalitativ studie 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med 10 

landsbygdskvinnor med bröstcancer 

samt undersökningar med hjälp av 

stöd säkerhets undersökningar 

genomfördes hos 44 

landsbygdskvinnor med bröstcancer. 

     54 

     (0) 

Resultatet av studien visade flera ouppfyllda 

stödjande behov hos kvinnor med bröstcancer. De 

mest framträdande behov var att bli informerad om 

cancer i eftergift och rädslan för att sprida cancer. 

Samt vara tillräckligt informerad om fördelarna och 

sidan – effekter av behandlingen. Följande 

ouppfyllda behov så som information om 

behandling och biverkningar, överblick över vård, 

rädsla för återkommande, inverkan på familj och 

avstånd från stöd togs fram från intervjuerna. 

K 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 
År 

Land) 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling och analys 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
kvalitet 

Khoshnazar, T. 

A., Rassouli, M., 

Akbari, M. E., 

Lotfi-Kashani, 

F., & Rejeh, N. 
2016 
Iran 
 

 

Communication Needs of 

Patients with Breast 

Cancer: A Qualitative 

Study. 
 

Syftet med denna studie var att 

undersöka uppfattningen av 

kvinnor med bröstcancer vad 

gäller deras 

kommunikationsbehov. 

 

Kvalitativ studie med 20 deltagare 

9 kvinnor mellan 35-61 år med 

bröstcancer, 10 

hälsovårdspersonal och en 

familjeomsorgare. Sju av nio 

patienterna genomgick total 

mastektomi, en av dem 

genomgick bröstbesparande 

kirurgi och en bröst- lumpektomi. 
Djupgående halvstrukturerade 

intervjuer med hjälp av öppna 

frågor genomfördes för att samla 

in data. Intervjuer samlades och 

granskades. Uppgifterna 

analyserades med konventionell 

innehållsanalys av Landman och 

Graneheim. 

      20 
      (0) 

Studien visade att det är viktigt för 

patienterna att vårdpersonalen 

identifierar de kommunikativa behovet 

hos dem och deras familj för att kunna 

upprätthålla hälsan och för att kunna 

förbättra och utveckla effektiva 

hanteringsförmåga. Den vissa också att 

interaktionen mellan sjuksköterskor och 

läkare måste behandlas djupt för att 

kunna förbättra kvalitet på vården. 
 

K 
I 

Laporte, C., 

Vaure, J., Bottet, 

A., Eschalier, B., 

Raineau, C., 

Pezet, D. & 

Vorilhon, P. 

2017 
Frankrike 

French women's 

representations and 

experiences of the post-

treatment management of 

breast cancer and their 

perception of the general 

practitioner's role in 

follow-up care 

Syftet med studien var att 

undersöka hur kvinnor 

upplevde efterbehandling av 

bröstcancer samt hur de 

upplevde allmänläkarens roll i 

uppföljnings vården. 
 

En kvalitativ studie med 

halvstrukturerade intervjuer. 21 

överlevnaden kvinnor med 

bröstcancer mellan 30-86 år 

intervjuades. Intervjuerna 

analyserades enligt principerna 

för tematisk analys. 
 

      21 

      (0) 

Resultat: i denna studie framkom hur 

bröstcancer är en livsförändrande 

händelse och hur patienten hanterar 

effekterna av behandlingen. Hur 

patienter tittade på framtiden och samt 

patienternas förväntningar på sin läkare 

framkom också i studien. 
 

 

K 
II 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 
År 

Land) 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
              analys 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Landmark, B., 

Bøhler, A., 

Loberg, K., & 

Wahl, A. 2008 

Norway 

Women with newly 

diagnosed breast 

cancer and their 

perceptions of needs 

in a health-care 

context  

Syftet var att kontrollera hur 

kvinnor som nyligen blivit 

diagnostiserat av bröstcancer 

upplever vårdbehov 

En kvalitet studie används. Med hjälp av 

en fokusgrupp identifierades kvinnors 

uppfattningar av vårdbehov. Studien 

genomförde med 7 kvinnor i åldern 

mellan 39-  
 63 år.   

7 
(0) 

Kvinnor kategoriserade sina erfarenheter i 

två olika kategorier av behov som hjälpte 

de att hantera livssituationer. Den ena var 

behovet av kunskap och den anda behovet 

var socialt stöd.  
 

     K 
     II 

Lilliehorn, S., 

Hamberg, K., 

Kero, A., & 

Salander, P. 
2010 

Sverige 
 

Admission into a 

helping plan': a 

watershed between 

positive and negative 

experiences in breast 

cance 

syftet med studien var att utifrån 

ett patientperspektiv intensifiera 

bröstcancer-patientens 

psykosociala behov i mötet med 

sjukvården samt att syntetisera 

dem i en modell som återspeglar 

kärnan i dessa behov. 
 

En kvalitativ studie individuella 

inspelade intervjuer som är tema 

strukturerade. 3-4 gånger över en 18-24 

månaders period. 
71 kvinnor som är nyligen 

diagnostiserade och yngre än 60 år 

deltog i studien 
Data analyserades med hjälp av 

grounded teori analys  
 

 

71 
(0) 

Bröstcancer drabbade kvinnorna 

upplevde att stödet från vårdpersonalen är 

betydelsefullt. kvinnorna kunde uppleva 

bättre bemötandet som stöd om 

personalen var mer engagerad, empatisk 

och hade mer tid. Studien visade att 

kvinnorna upplevde brist på en anpassad 

information från vårdpersonalen för att 

kunna hantera deras oro och underlätta 

deras situation. 

K 
I 

Pedersen, A.E., 

Hack, T.F., 

McClement, S.E. 

& Taylor-Brown, 

J. 
2014 
Kanada 
 

An Exploration of 

the Patient 

Navigator Role: 

Perspectives of 

Younger Women 

With Breast Cancer. 
 

Syfte var att beskriva rollen av 

onkologipatient navigator utifrån 

patienternas erfarenheter och 

beskrivningar av yngre kvinnor 

med bröstcancer 

En kvalitativ studie används. 14 

deltagarna ville inkluderades i studien. 

De var diagnostiserades eller behandlas 

för bröstcancer inom de senaste tre åren 

och kunde läsa och prata engelska. Alla 

deltagaren var yngre än 50 år. Studien 

började med intervjuer som skedde vid 

personligt möte och även vid enstaka 

gång via telefon. 

      14 
      (2) 

Deltagarna beskrev att navigator var som 

ett praktiskt stöd under deras tid med 

behandling av bröstcancer. Viktigaste för 

deltagarna var att få en empatisk 

navigator som   
kände till bröstcancer och förstådd den 

medicinska delen av bröstcancer 

     K 
     II 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 
År 

Land) 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
              analys 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Remmers, H., 

Holtgräwe, M. 

& Pinkert, C. 
2010 
Tyskland 
 

Stress and nursing 

care needs of women 

with breast cancer 

during primary 

treatment 

Syftet med denna studie var att ta 

reda på de specifika stammar som 

påverkar kvinnor med bröstcancer 

under den primära kirurgiska 

behandlingen och de behov och 

förväntningar de hade från 

sjuksköterskan. 
 

En kvalitativ studie. 42 

kvinnor intervjuades. 
Semistrukturerade intervjuer 

med frågor om sina 

påfrestningar och vårdbehov. 
 

     42 
     (0) 

Resultatet visade att de flesta kvinnor lider mer 

av psykiska påfrestningar än fysiska, och 

uttrycker önskan framför allt emotionellt stöd 

   K 
    I 

Wen, K. Y., 

Hu, A., Ma, G. 

X., Fang, C. Y. 

& Daly, M. B. 
2014 
USA 
 

Information and 

communication needs 

of Chinese American 

breast cancer patients: 

perspectives on 

survivorship care 

planning. 
 

syftet med studien var att undersöka 

erfarenheterna av kinesiska 

amerikanska bröstcancer 

överlevnadens erfarenheter för att 

bättre förstå sina information och 

kommunikationsbehov och deras 

preferenser för överlevandes 

omsorgsplaner. 
 

En kvalitativ studie 

semistrukturerade 

telefonintervjuer. 20 kvinnor 

som hade avslutat 

behandlingen för bröstcancer 

inom de senaste 5 åren 

intervjuades. Kvinnorna var 

mellan 37-72 år. 
Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes på mandarin, 

kantonesiska eller engelska. 
Ljudinspelningarna översättes 

sen till engelska. 
Intervjuerna analyserades 

med hjälp av etablerade 

metoder för kvalitativ 

innehållsanalys. 

      20 
      (4) 

resultatet av studien visade behovet av 

bevisbaserad och kulturellt och språkligt 

lämplig hälsoinformation, rollen för språk eller 

kommunikationsbarriärer och kultur för att nå 

tillgång till vård och kommunikation med 

leverantörer och preferenser för överlevandes 

omsorgsplanering element och format. Alla 

kvinnor önskade grundläggande information 

om deras diagnos, behandlingsalternativ och de 

vanliga biverkningarna av behandlingen. 
 

 

    K 
     I 



  

 

 

29 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
              analys 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Williams, F., & 

Jeanetta, S. C. 

2016 USA 
 

Lived experiences of 

breast cancer 

survivors after 

diagnosis, treatment 

and beyond 

Syftet med denna studie 

var att förstå 

upplevelser hos kvinnor 

som har överlevt 

bröstcancer.  
 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer 

används. Studien genomfördes med 

15 kvinnor i åldrarna 47–69 år som 

överlevde bröstcancer.  
 

     15 
     (0) 

Kvinnor beskrev att hantering av diagnosen och 

behandlingen var en stressfull resa som krävde 

mycket anpassning och förändringar. Dessa 

kvinnors levda erfarenheter påverkade av olika 

faktorer såsom diagnos och behandling, relationer 

och stödsystem Samt även konserver av att 

överleva påverkade dessa kvinnor 

    K 
     I 

 


