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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 
Hopp är en individuell känsla och kan beskrivas på sådant sätt att en person har en tro, 

önskan eller förhoppning om att något ska gå väl eller en drivkraft för att komma framåt. 

Hoppet kan vara starkt förknippat till hur människor hanterar svåra diagnoser och 

sjukdomar såsom bröstcancer. Utifrån de problem som uppstår under behandling av 

bröstcancer, både fysiska som emotionella, så har sjuksköterskan en professionell roll att 

hantera dessa. Kvinnor med bröstcancer har behov av stöd i olika former. Familjen är 

vanligtvis det primära stödet men kompletteras ofta av andra med erfarenhet av 

bröstcancer, exempelvis deltagare i stödgrupper. Sjuksköterskan spelar likaså en viktig roll 

i kvinnornas liv och bör därmed ha kunskap om hur stöd påverkar känslan av hopp. 

 

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva vilket stöd kvinnor med bröstcancer upplever främja 

känslan av hopp. 

  

Metod 
Denna studie genomfördes i form av en litteraturöversikt. De databaser som användes för 

att söka artiklar var PubMed samt Cinahl. Vi använde oss av olika sökord för att få fram så 

relevanta artiklar som möjligt. Utifrån de artiklar vi fann använde vi oss av 15 stycken till 

vårt resultat. 

  

Resultat  
Under analysen kom vi fram till att det fanns två kategorier; professionellt stöd samt icke-

professionellt stöd. Dessa kategorier visade sig kunna påverka kvinnors upplevelse av hopp 

vid bröstcancer. Resultatet visar på att stödet från sjuksköterska, familj och andra med 

erfarenhet av bröstcancer är betydande för kvinnorna. 

  

Slutsats 
Under vår analys kom vi fram till att stödet till kvinnorna kan vara både professionellt samt 

icke-professionellt. Vi kan konstatera att stödet från sjuksköterskan men även från familj 

och andra närstående är betydande för att kvinnor med bröstcancer ska kunna känna hopp. 

 

  

Nyckelord: Bröstcancer, Familj, Hopp, Kvinnor, Sjuksköterska, Stöd 
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INLEDNING 

Cancer är den näst vanligaste sjukdomen i världen och den cancerform som drabbar 

kvinnor i störst utsträckning är bröstcancer (Ferlay et al., 2014). Cirka 7500 kvinnor 

insjuknande i bröstcancer år 2016 (Ericson, E & Ericson, T, 2012). Vid bröstcancer 

förekommer både fysiska och psykiska konsekvenser. Mastektomi är exempel på en fysisk 

konsekvens som kan leda till psykiska konsekvenser såsom försämrat självförtroende och 

en känsla av hopplöshet (Bener, Alsulaiman, Doodson & Agathangelou, 2017). 

Hopp spelar en viktig roll hos kvinnor med bröstcancer och kan hjälpa dem att hantera 

både sjukdomen och dess behandling (Bener, et al. 2017). Sjuksköterskan spelar i sin tur 

likaså en viktig roll då hon kan ge näring till hoppet. Oavsett vilket livstillstånd kvinnorna 

befinner sig i bör sjuksköterskan stärka kvinnornas upplevelse av hopp (Wiklund, Gustin 

& Bergbom, 2017). Sjuksköterskans omvårdnadsarbete är grundläggande för att kvinnorna 

ska få en så bra vård som möjligt och kunna bibehålla sin hälsa och sitt hopp i den 

utsträckning det går (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Det stöd som kvinnor får från familj och sjuksköterskan är betydande under behandling av 

bröstcancer (Bener et al., 2017; Namkoong et al., 2016). Stöd från familj och vänner leder 

till att kvinnorna upplever nedstämdhet och ångest i mindre grad. Kontakt med andra med 

erfarenhet av bröstcancer är likaså ett viktigt stöd som verkar hälsofrämjande (Namkoong 

et al., 2016). När kvinnorna upplever stöd från andra ökar känslan av hopp (Khater & 

Alkwiese, 2013). 

BAKGRUND 

 

Bröstcancer hos kvinnor 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och enligt Socialstyrelsen 

(2017) insjuknade drygt 7500 kvinnor år 2016 och cirka 1400 avled till följd av sjukdomen 

samma år. Ericson, E och Ericson, T (2012) belyser även att en viss ökningstendens kan 

ses. Bröstcancer förekommer i olika former men uppstår vanligtvis i mjölkgångarna eller i 

mjölkkörtlarnas celler. Invasiv cancer innebär att tumören inte längre växer lokalt utan 

sprider sig till omkringliggande stödjevävnad. När detta sker kan tumören ge upphov till 

metastaser. Cancercellerna sprider sig ofta via lymfkörtlar vilket i sin tur innebär en ökad 

risk för fjärrspridning till exempelvis skelett, lungor och lever. Kvinnor i alla åldrar kan 

drabbas av bröstcancer men sjukdomen förekommer främst hos medelålders och äldre 

kvinnor. Utöver det kvinnliga könet och stigande ålder kan riskfaktorer för att insjukna i 

bröstcancer vara tidig första menstruation, sen menopaus, graviditet efter 30 års ålder samt 

förekomst av bröstcancer hos så kallade förstagradsanhöriga såsom mor och syster 

(Ericson, E & Ericson, T, 2012). 

 

Symtom 
Vanligtvis dröjer det flertal år från att de första mikroskopiska cellförändringarna uppstår 

tills att en tumör kan kännas i bröstet eller att cancercellerna har spridit sig i kroppen 

(Nilbert, 2013). Det tidigaste symtomet på bröstcancer är ofta en eller flera fasta knölar 

som kvinnan själv känner i bröstet alternativt armhålan. Andra symtom som förekommer 

kan vara uppkomst av asymmetri i brösten som inte tidigare funnits och oförklarlig smärta 

i bröst eller armhåla. Förändringar i bröstvårtorna förekommer likaså och kan visa sig 

genom att de blir indragna eller avger klar alternativt blodblandad vätska samt 
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eksemliknande förändringar på huden och bröstvårtorna. Så kallad apelsinhud som är röd, 

svullen och har förstorade porer kan även förekomma (Harmer, 2016). 

Victoria Harmer beskriver fem punkter som kvinnor kan följa för att i större utsträckning 

själva upptäcka förekomst av bröstcancer. Bland annat belyser hon vikten av att kvinnan 

bör veta vad som är normalt för henne själv och genom detta känna igen sådant som 

avviker. För att möjliggöra detta menar hon att kvinnan behöver undersöka sina bröst 

genom att vid samma tidpunkt varje månad titta och känna på brösten. Perioden efter 

avslutad menstruation är ett passande tillfälle för kvinnor som inte har kommit in i 

menopaus. Slutligen belyser hon vikten av att känna till förändringar som kan vara symtom 

på bröstcancer samt att genomgå screening som erbjuds i form av mammografi. Hon 

uppmanar även kvinnan att själv uppsöka vård om hon upptäcker något som avviker 

(Harmer, 2016). 

 

Diagnostik 
Bröstcancer diagnostiseras bland annat med hjälp av palpation och mammografi. När en 

tumör kan palperas innebär det dock vanligtvis att den har hunnit växa och bli relativt stor. 

Mammografi är en röntgenundersökning som tar bilder av bröstkörtelns olika skikt. Denna 

undersökning används som en screeningmetod riktad mot specifika åldersgrupper med 

syftet att upptäcka tidiga stadier av bröstcancer. Bröstpunktion är aktuellt om en förändring 

upptäcks vid tidigare undersökning och innebär att vävnadsprov tas med hjälp av en nål för 

att fastställa diagnosen (Ericson, E & Ericson, T, 2012). Primärtumörens storlek och 

spridning till lymfkörtlar samt organ är faktorer som används för att klassificera 

bröstcancer i fyra olika stadier. Denna indelning är väsentlig för val av behandling 

(Nilbert, 2013). 

 

Behandling 
Kirurgisk behandling av bröstcancer innebär att delar eller hela bröstet opereras bort. Om 

tumören inte överstiger 3-4 cm kan bröstbevarande kirurgi, även kallat partiell mastektomi, 

vara aktuell. Det innebär att endast angripna delar av bröstet avlägsnas. Om tumören 

hunnit växa sig större och har angripit större delar av bröstet utförs mastektomi vilket 

innebär att hela bröstet samt lymfkörtelvävnad avlägsnas. Cytostatikabehandling kan dock 

användas preoperativt för att krympa större tumörer och därmed möjliggöra 

bröstbevarande kirurgi. Behandling med cytostatika används även som förstahandsval vid 

snabbt växande tumörer samt metastasering som är omfattande och/eller ger upphov till 

symtom. Strålbehandling ges postoperativt efter alla kirurgiska ingrepp vid bröstcancer och 

ges vanligtvis i en låg daglig dos under några veckor. Många brösttumörer är 

hormonkänsliga, det vill säga att de har östrogenreceptorer på sin cellyta. Kvinnor med 

receptorpositiva tumörer kan hormonbehandlas med antiöstrogener. Dessa blockerar 

tumörens receptorer vilket leder till att östrogen inte längre kan stimulera tumörens celler 

som i sin tur resulterar i hämmad tillväxt (Ericson, E & Ericson, T, 2012). Endokrin 

behandling ges även ofta som komplement till kvinnor som har genomgått bröstkirurgi 

(Walker, Rosenberg, Stanton, Petrie & Partridge, 2016). 

Biverkningar 
Endokrin behandling och dess biverkningar är mildare än cytostatika- och strålbehandling 

och kan utföras i hemmet av kvinnan själv. Vanligt förekommande biverkningar som upp 

till hälften av kvinnorna upplever är värmevallningar, svettningar nattetid samt minskad 

sexlust. Endokrin behandling kan även ge upphov till biverkningar i form av förändrat 

humör som kan visa sig genom irritation och nedstämdhet (Walker, et al., 2016). 
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Vid kurativ behandling med cytostatika är syftet att undvika sena biverkningar som kan 

innebära långvarig funktionsnedsättning. Däremot accepteras akuta biverkningar i högre 

grad då dessa är övergående inom en kortare tidsperiod. Illamående är vanligt 

förekommande och kan uppstå både akut och fördröjt, vilket innebär inom 24 timmar 

respektive några dagar efter behandling. Andra vanliga biverkningar är sköra slemhinnor i 

munhåla/svalg, håravfall samt kognitiva biverkningar i form av koncentrations- och 

minnessvårigheter (Nilbert, 2013). 

Även strålbehandling kan ge upphov till både akuta och sena biverkningar. Akuta 

biverkningar är exempelvis håravfall, sköra slemhinnor samt hudskador som kan visa sig 

genom rodnad och klåda. Sena biverkningar kan visa sig genom lymfödem, njurskador, 

lungpåverkan och nedsatt fertilitet (Nilbert, 2013). 

Kvinnors upplevelser av biverkningar 
I en studie av Niklasson, Paty och Rydén (2017) har 16 kvinnor med bröstcancer själva fått 

beskriva vilka symtom och biverkningar som de har upplevt som påfrestande. Vid 

intervjuerna framkom det att smärta, fatigue, håravfall, förändringar i aptit och vikt samt 

illamående upplevdes som mest besvärliga. Smärta nämndes spontant av samtliga 

deltagare som en påfrestande biverkning och så många som 12 av de 15 deltagare som 

uppgav fatigue gjorde detta spontant utan att få frågan. Vidare rapporterade samtliga 16 

deltagare att cancersjukdomen påverkade deras känslomässiga välmående och förmåga att 

utföra vardagliga aktiviteter, vilket kunde upplevas som väldigt frustrerande. Av de 

kvinnor som talade om hur relationer till familj och vänner påverkades framkom det både 

positiva och negativa effekter. En del uttryckte att de kände sig mer uppskattade av sin 

familj medan andra uttryckte att ingen i deras närhet riktigt kunde förstå situationen de 

befann sig i (Niklasson, et al., 2017). 

Prognos 

De senaste 40 åren har prognosen för kvinnor med bröstcancer förbättrats avsevärt. 

Mortaliteten har sjunkit, trots den ökade andelen nyupptäckta fall (Ericson, E & Ericson, T, 

2012). Tidig diagnostik av bröstcancer ökar chansen för överlevnad avsevärt då risken för 

spridning via lymfkörtlar är mindre och tidig behandling kan sättas in (Norsa'adah, 

Rampal, Rahmah, Naing & Biswal, 2011). Kvinnor vars tumör är avgränsad till en 

körtelgång i bröstvävnaden har därmed en väldigt låg risk för dödlig utgång till följd av 

sjukdomen. Prognosen kan dock fortfarande vara god hos kvinnor vars tumör har spridit 

sig till armhålans lymfkörtel. Vid begränsad tumörväxt i armhålan kan nämligen en 

överlevnad på 60-70 procent ses 10 år efter sjukdomens debut. Vid förekomst av sex eller 

fler lymfkörtelmetastaser sjunker däremot överlevnaden (Ericson, E & Ericson, T, 2012). 

 

Hopp 

Hopp kan definieras på sådant sätt att en person har en tro, önskan eller förhoppning om att 

något ska gå väl eller en drivkraft för att komma framåt. Det kan antingen vara ett generellt 

hopp, som kan bindas till personens inre kraft. Konkret hopp däremot innebär att det finns 

en koppling till personens görande och är inriktat på framtiden. Det vill säga att personen 

kan ändra sitt sätt att göra saker på för att försöka ändra framtiden (Coyle & Atkinson, 

2018). Hopp upplevs olika av olika personer. Khater och Alkwiese (2013) beskriver i sin 

studie hur kvinnor som befinner sig i ett tidigt stadie av bröstcancer är mer sökande och 

hoppas på ett botemedel medan kvinnor i senare stadier av bröstcancer i större utsträckning 

hoppas på en värdig död. Genom att stödja kvinnor med bröstcancer kan de mentalt 
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försöka bekämpa sjukdomen, alternativt se en mening med den. Vidare menar Khater och 

Alkwiese (2013) att hopp är starkt knutet till den mentala hälsan och livskvalitet. 

Hopp och förmågan att känna det är grundläggande för mänskligheten. Även vid livets 

slutskede kan hoppet agera som någon form av tröst (Wiklund, et al. 2017). Motsatsen till 

hopp är hopplöshet och när en person känner hopplöshet ser hon ingen framtid eller 

mening med att hantera vardagen. Hopplösheten resulterar i avsaknad av tro och önskan 

och personen har inga förhoppningar om framtiden. Detta förklarar varför hopp har en 

betydande roll avseende hälsa och välbefinnande (Coyle & Atkinson, 2018). 

Effekter på hälsan 

Hopp är en högst individuell känsla och kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever 

därmed hopp på varierande sätt. Olika känslor påverkar det endokrina systemet som 

hanterar kroppens hormoner samt immunsystemet och har därmed stora effekter på hälsan. 

Studier utförda av onkologer menar att hopp är den känsla med störst betydelse och som 

till och med påverkar dödligheten. Även om hopp inte kan bota bröstcancer kan det öka 

kvinnans vilja att överleva och få henne att kämpa mer under perioden som hon är sjuk. 

Fler faktorer som påverkar detta är socialt stöd, självkänsla och religiösa sammanhang 

(Scioli, Scioli-Salter, Sykes, Anderson & Fedele, 2016). Hopp ger en känsla av styrka och 

att kunna hantera sjukdomen och är den främsta copingstrategin hos kvinnor med 

bröstcancer (Khater & Alkwiese, 2013).  

Moghaddam Tabrizi, Radfar och Taei (2016) beskriver i sin studie hur hoppet har hjälpt 

kvinnor med bröstcancer att hantera den osäkerhet och ångest som kan uppstå till följd av 

en bröstcancerdiagnos. Studien utfördes i form av diskussionsgrupper där kvinnorna fick 

samtala med varandra, och resultat visar att den upplevda ensamheten minskade likväl som 

hoppet och livskvaliteten ökade. Soylu, Babacan, Sever & Altundag (2016) menar att hopp 

och livskvalitet är starkt sammanknutet, vilket går att se på sådant sätt att när hög 

livskvalitet anges så är likaså hoppet mätbart högt. 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Kärnkompetenser  
Personcentrerad vård är en utav sjuksköterskans sex kärnkompetenser och innebär att 

patienten ska vara i fokus och delaktig i vården. Även familj ska bjudas in i vård och 

behandling om patienten så önskar. Patientens egna åsikter och önskemål används som 

riktlinjer för att hon ska få en så personcentrerad vård som möjligt. Kärnkompetenserna 

innefattar likaså att det ska finnas en samverkan i teamet vilket betyder att sjuksköterskan 

aktivt ska kunna samarbeta med andra professioner såsom fysioterapeut och läkare 

(Leksell & Lepp, 2013). Det multidisciplinära teamet har ett betydande samarbete vid 

omvårdnad av kvinnor med bröstcancer. Den omvårdnad teamet planerar är individuellt 

anpassad och varierar beroende på vilken sjukdomsfas kvinnan befinner sig i. Ett bra 

samarbete mellan de olika professionerna kan leda till en förbättrad vård för kvinnor med 

bröstcancer (Ryan, 2017). 

Sjuksköterskans arbete ska vara evidensbaserat, vilket innebär att hon ska arbeta utifrån en 

vetenskaplig grund när vård och behandling ges. Kärnkompetensen förbättringskunskap 

innefattar att sjuksköterskan ska arbeta för att förbättra den vård som sjuksköterskan är 

verksam i. Säker vård innebär att vården ska vara säker för både personal och patient. 

Detta kan stärkas genom att lära av varandra för att på sätt öka kunskapen om 

vårdkvaliteten vid arbetsplatsen, vilket i sin tur leder till att misstag undviks. Slutligen 
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anges informatik som en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Informatik omfattar bland 

annat att olika system för information och kommunikation ska utvecklas för att stödja 

omvårdnadsarbetet (Leksell & Lepp, 2013). Sjuksköterskans roll är att ge god information 

till kvinnorna. Att få den information som är nödvändig hjälper kvinnorna att förändra och 

hantera olika svårigheter som kan förekomma under sjukdomens gång (Ryan, 2017). 

Omvårdnadsmål  

Målen för omvårdnaden är att stödja och främja patientens hälsa och välbefinnande. Målen 

handlar likaså om att förebygga och minska ohälsa samt lindra lidande. Patienten ska även 

få ett värdigt och fridfullt avslut på livet där hänsyn tas till ålder, kön, bakgrund och sociala 

villkor. Hälsa är ett centralt begrepp inom omvårdnaden som kan tolkas på olika sätt. 

Bland annat kan hälsa ses som motsatsen till sjukdom, vilket tydliggörs när medicinering 

som botar eller lindrar sjukdom ges och patienten återfår hälsan efter att ha varit sjuk. Det 

går även att se hälsa som motsatsen till ohälsa. I detta fall kan patienten själv välja vad som 

är hälsa och vad som inte är det. Hälsa för en patient kan betyda ohälsa för en annan. 

Sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa och försöka förhindra ohälsa. Detta genom att 

exempelvis stötta patienten till hälsosamma levnadsvanor och motverka obehag samt lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

För att patienten ska få så bra omvårdnad som möjligt är det viktigt att både patient och 

närstående känner trygghet och delaktighet. Likaså är ömsesidig respekt mellan patient, 

närstående och sjuksköterska av största vikt för att kunna skapa ett jämnt maktförhållande. 

Eftersom att patienten är unik behöver hon en personlig och anpassad vård. Omvårdnaden 

ska därmed utföras på individnivå, vilket kräver att sjuksköterskan har en god 

människosyn. Patienten ska ses som en helhet bestående av kropp, själ och ande. Vården 

utformas därför inte endast utifrån en av dessa delar utan som en helhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskor som vårdar kvinnor med bröstcancer 

utvecklar en lång relation till dem. Från den stund då kvinnorna får sin diagnos fram till att 

de blir friskförklarade, alternativt övergår i den palliativa fasen, bör sjuksköterskan vara 

delaktig. Denna långvariga relation möjliggör att varje kvinna får en individuellt anpassad 

vårdplan (Luck, Chok, Harrison & Wilkes, 2016). 

Omvårdnadsarbete 

Utöver det fysiska omvårdnadsarbetet spelar sjuksköterskan även en viktig roll i den 

psykiska och emotionella omvårdnaden av kvinnor med bröstcancer. Sjuksköterskan 

ansvarar huvudsakligen för patienten men även till viss del för närstående som kan vara i 

behov av att ställa frågor och samtala med någon som har kunskap om bröstcancer. Både 

patient och närstående kan känna rädsla för sjukdomen och därmed behöva stöd av 

sjuksköterskan. Exempelvis kan de behöva information om hur de ska hantera biverkningar 

såsom fatigue, fördelar och nackdelar med olika behandlingar samt få vetskap om olika 

stödgrupper (Luck et al., 2016). 

Kommunikation kan förmedlas både verbalt och icke-verbalt. Verbal kommunikation är 

det som kallas för samtal och kan ske i både tal och skrift. Ordlös kommunikation benämns 

som icke-verbal och handlar om kroppsspråk vilket inkluderar blick, hållning samt 

beröring (Fridegren & Lyckander, 2013). För att kunna kommunicera med kvinnorna 

måste sjuksköterskan dels ha grundläggande kommunikationsförmågor såsom att lyssna, 

ställa frågor och använda kroppsspråk. Sjuksköterskan behöver även besitta professionella 

kommunikationsförmågor såsom genuinitet och empati samt kunna utstråla värme 

(McCabe & Timmins, 2013). I mötet med kvinnorna är det viktigt att de känner sig 

välkomna och sedda (Dahlborg-Lyckhage, 2014). 
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Många kvinnor med bröstcancer är rädda för döden och känner sig oroliga över att deras 

framtid är osäker, vilket kan leda till ångest och depression. När sjuksköterskan träffar 

kvinnorna är det därför viktigt att vara öppen för samtal (Lee Mortensen, Madsen, 

Korgsgaars & Ejlertsen, 2018). Det är vanligt förekommande att kvinnor med bröstcancer 

vill prata om olika behandlingar och symtom tillsammans med sjuksköterskan. En 

fungerande kommunikation mellan sjuksköterska och patient är därmed viktig och leder i 

dessa fall ofta till ökad tillit gentemot sjuksköterskan. Kvinnorna känner då även 

tacksamhet till sjuksköterskan eftersom hon stöttar och inger hopp om överlevnad (Wei, 

Nengliang, Yan, Qiong & Yuan, 2017). 

Luck et al. (2016) menar att de kvinnor som fick vård av en sjuksköterska med erfarenhet 

av att arbeta med bröstcancer upplevde bättre samordning i behandlingen i form av stöd 

och ökad kvalitet på omvårdnaden. För att kunna erbjuda bästa möjliga omvårdnad är det 

som tidigare nämnt viktigt att arbeta utifrån patientens individuella förutsättningar och 

önskemål. Det är även viktigt att det multidisciplinära teamet som finns omkring patienten 

har ett väl fungerande samarbete. 

Stöd 

Stöd har en betydande del inom cancersjukdom (Namkoong et al., 2016). Stöd kan 

definieras på sådant sätt att någon ger hjälp eller uppmuntrar den utsatta både fysiskt och 

psykiskt för att de ska kunna hantera sina svårigheter så bra som möjligt. Stöd kan komma 

både från vänner och släkt men stödet kan också komma från kyrka eller olika grupper, 

vilket kan kallas för formellt stöd. Stödet kan visas genom att som sjuksköterska eller släkt 

och vänner bara finnas där som ett emotionellt stöd. Men stödet kan också visas på sådant 

sätt att någon finns där fysiskt, det kan exempelvis vara att någon stödjer en med 

vardagliga sysslor i hemmet (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017) 

Kvinnor som lider av bröstcancer behöver vanligtvis någon form av socialt stöd. Familjen 

är det grundläggande stödet hos kvinnorna och spelar en viktig roll i att hjälpa dem att 

hantera de psykologiska svårigheter som kan uppstå. Även om familjen är en stor del av 

stödet kan det vara svårt för dem att förstå kvinnorna och deras sjukdom. Familjen önskar 

ofta att kvinnorna ska vara positiva och glada även om de inte är det. Detta kan medföra att 

kvinnorna inte vågar uttrycka sina känslor utan istället stänger dem inne (Namkoong, Shah 

& Gustafson, 2016). 

Eftersom att kvinnor med bröstcancer kan känna ett stort behov av stöd är det betydande 

att söka kontakter på fler håll. Att söka socialt stöd hos andra med erfarenhet av 

bröstcancer och att delta i stödgrupper är vanligt förekommande (Khater & Alkwiese, 

2013; Namkoong et al., 2016). Kvinnor som upplever svagt stöd i sina sociala nätverk 

tenderar att vara kontaktsökande och söka sig utåt i större grad än kvinnor som känner sig 

nöjda med det stöd de får. Deltagare i stödgrupper förstår varandra och kan relatera till 

andra som fått diagnosen. Genom detta kan de sedan hjälpa varandra att uttrycka känslor 

(Namkoong et al., 2016). Stödet från andra ökar hoppet hos kvinnorna och ett högre socialt 

stöd resulterar i starkare känslor av hopp (Khater & Alkwiese, 2013). 

Betydelsen av stöd och hur det påverkar hoppet bör sjuksköterskan vara medveten om för 

att kunna ge så god omvårdnad som möjligt. Genom att finnas vid kvinnornas sida och 

stödja dem bidrar sjuksköterskan till att öka hoppet hos kvinnorna (Khater & Alkwiese, 

2013). 
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Problemformulering  

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i medelåldern (Ericson, E & 

Ericson, T, 2012). När en kvinna får diagnosen påverkar det både henne och hennes 

närstående och många känslor kommer upp till ytan (Coyle & Atkinson, 2018). Hopp är en 

av de mest betydande känslorna vid sjukdom och har visat sig vara särskilt viktigt vid 

bröstcancer (Moghaddam, et al. 2016). Sjuksköterskan som är en viktig del i kvinnornas 

vardag har en stark inverkan på hoppet. Om sjuksköterskan inte förstår sig på hoppet hos 

kvinnorna kan det leda till sämre vård (Ryan, 2017). Stöd från familj och vänner har likaså 

stor påverkan på hur kvinnorna hanterar sin sjukdom. Även stödet från andra kvinnor med 

bröstcancer är väsentligt (Khater & Alkwiese, 2013). Eftersom att hopp är betydande för 

kvinnor med bröstcancer är det viktigt att både sjuksköterska och familj är medvetna om 

vilken inverkan deras stöd har på hoppet. Kvinnornas familjer som utgör det 

grundläggande stödet förstår dock inte alltid kvinnorna och deras sjukdom. Detta i 

kombination med risken att sjuksköterskan saknar kunskap om innebörden av kvinnornas 

hopp ser vi som problematiskt. Därmed ser vi ett behov av att belysa den stora påverkan 

som stöd har på hoppet. Detta för att tydliggöra för både sjuksköterskor och närstående hur 

viktiga roller de spelar under kvinnornas sjukdomsförlopp. 

SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva vilket stöd kvinnor med bröstcancer upplever främja 

känslan av hopp. 

METOD  

Val av Metod  

Denna studie genomfördes i form av en litteraturöversikt då syftet var att sammanställa den 

kunskap som i dagsläget finns inom det valda området. Det publiceras allt fler artiklar per 

år på de olika sökdatabaserna och eftersom sjukvårdspersonal ska jobba evidensbaserat så 

är det bra att ta del av dessa artiklar. Eftersom det är så många nya artiklar per år så är det 

bra om någon sammanställer dessa i antingen en uppsats eller i en review artikel, vilket gör 

det enklare för sjukvårdspersonal att ta del av den nya forskningen (Henricson, 2017). 

Litteraturöversikten baserades på aktuell forskning och de vetenskapliga artiklar som 

valdes ut granskades kritiskt, kvalitetsbedömdes och sammanställdes enligt Henricson 

(2017). Vi valde att använda oss av en litteraturöversikt för att få en sammanfattning inom 

ämnet, hopp hos kvinnor med bröstcancer. Men även för att se vilken information som 

redan finns samt sammanställa den kunskap och informationen, vilket Henricson, (2017) 

skriver i sin bok. 

 

Urval  

Vi har endast inkluderat artiklar samt litteratur med vetenskaplig grund, detta för att ta del 

av så trovärdig fakta som möjligt. Artiklarna är likaså valda utifrån att forskningen är etiskt 

granskad samt att deltagarna ska ha givit informerat samtycke. De vetenskapliga artiklarna 

är peer reviewed, vilket Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016) definierar som 

en kritisk granskning av andra forskare. Artiklarna som inkluderats har både kvalitativ och 

kvantitativ ansats, detta för att öka möjligheten att kunna besvara syftet. Detta kallas för en 

mixad metod som är ett ganska nytt begrepp inom vårdforskningen (Henricson, 2017). Vi 

valde även att endast använda originalartiklar. Urvalskriterier vi har arbetat utifrån är att 

artiklarna är skrivna på engelska samt att de inte är äldre än 10 år, för att få så aktuell 



8 

 

forskning som möjligt. Inklusionskriterier är artiklar som är baserade på vuxna kvinnor 

från 18 år och uppåt oberoende av ursprung och det land kvinnorna bor i. 

 

Datainsamling  

Vi har använt oss av databaserna Public Medicine (PubMed) samt Cumulative Index to 

Nursing Allied Health Literature (Cinahl). Korrekta MeSH-termer samt Cinahl Headings 

har använts. Sökord i PubMed var: Nurse´s role, Nursing Staff, Nurses, Breast neoplasms, 

Support och Hope. Sökord som användes vid sökandet i Cinahl var: Nursing care, Nurse´s 

role, Nursing staff, Nurses, Hope, Support och Breast neoplasms. Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016) skriver att sökorden som används vid en litteraturöversikt 

ska vara så tydliga som möjligt för att få fram så relevanta artiklar som möjligt. Willman et 

al., (2016) menar även att MeSH-termerna ska kombineras med försiktighet för att undvika 

att databaserna missuppfattar sökningen. Booleska operatorer används för att kombinera 

eller utesluta ord som används vid olika databas sökning (Willman et al., 2016). De 

booleska sökoperatorerna som inkluderats i vår sökning var: OR och AND. 

För att komplettera datainsamlingen hade vi kunnat göra manuella sökningar, vilket 

exempelvis innebär sökning efter artiklar i andra artiklars referenslistor (Forsberg & 

Wengström, 2016). Detta valdes bort i denna studie. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och Cinahl. 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

 PubMed 

13/2 

 Nursing care OR 

nursing treatment 

AND breast cancer 

 14  7  4 2 

PubMed 

13/2 

quality of nursing 

care AND breast 

cancer 

494  20  7 3 

PubMed 

13/2 

breast neoplasms 

AND nurse’s role 

OR nurses OR 

nursing staff 

16  10  6 1 

PubMed  

13/2 

 breast neoplasms 

AND nursing care 

AND support 

 403  7  3 2 

PubMed 

13/2 

Hope AND Nursing 

care 

116 10 6  3 

 Cinahl 

13/2 

 Hope AND Breast 

cancer 

 45  20  7  2 

 Cinahl 

13/2 

quality of nursing 

care AND breast 

cancer 

4 3 3  2 
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 Cinahl 

13/2 

nursing care AND 

breast cancer 

 

23 10 5  2 

TOTALT 
 

 1138  87  41  16 

 

Databearbetning 

För att få så trovärdig information som möjligt användes endast vetenskapliga artiklar. En 

första granskning utfördes löpande under varje sökresultat och flera artiklar valdes bort 

efter att vi hade läst rubrikerna, eftersom vi ansåg att dessa inte kunde svara på syftet. Efter 

att vi läst 87 abstrakt läste vi de 41 artiklar som återstod efter vår första sållning. I samband 

med detta sållades ytterligare artiklar bort som inte uppfyllde valda inklusionskriterier 

och/eller var relevanta för vårt syfte, vilket även Polit och Beck (2017) beskriver. Efter 

detta återstod de 15 artiklar som vi valt att inkludera i resultatet. I artiklarna avsåg vi att 

finna innehåll som speglar studiens syfte och framför allt nyckelorden; breast cancer, 

family, hope, nursing care, support, women. De artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades 

utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag som är grundad på Berg, Dencker 

och Skärsäter, (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Bedömningsunderlaget 

finns redovisat i bilaga A. De artiklar som inkluderas hade en antingen en god eller 

medelgod kvalitet. 

Dataanalys  

De 41 artiklar som fortfarande var intressanta efter databearbetningen för studien skrevs 

sedan ut för att läsas igenom ytterligare. Till en början läste vi artiklarna individuellt för att 

inte påverka varandras åsikter. Detta möjliggjorde för oss att skapa egna uppfattningar om 

artiklarnas innehåll samt kvalitet. Att läsa igenom insamlad data ett flertal gånger menar 

Polit och Beck (2017) ger en fördjupad förståelse för dess innehåll. Efter individuell 

läsning fördes en gemensam diskussion för att undersöka om datan tolkades på samma sätt 

eller om det förekom meningsskiljaktigheter kring innehållet. Slutligen färgkodades valda 

delar utifrån de kategorier vi hittat vilka var; professionellt stöd som främjar hopp samt 

icke-professionellt stöd som främjar hopp. Detta för att vi lättare skulle kunna gå tillbaka 

till relevanta delar i texterna. Den här analysen kallas för integrerad analys, vilket 

Kristensson (2014) skriver om i sin bok. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik beskrivs av Helgesson (2015) som reflektion kring och analys av etiska 

problem som kan uppstå vid forskning. När undersökningarna utförs och forskningen ska 

utövas på människor måste forskarna se till att försökspersonerna inte utsätts för onödiga 

risker eller kommer till skada (Helgesson, 2015). Deltagarna är i en utsatt position under 

forskningen och därför har vi valt att endast inkludera artiklar som har forskningsetiska 

överväganden. Helgesson (2015) menar att stora etiska dilemman kan uppstå när en 

litteraturstudie genomförs. I artiklarna bör det stå om de har blivit etiskt granskade eller om 

de har gjort några etiska överväganden. Om det inte står något om etik är det svårt att 

avgöra om artiklarna är etiskt korrekta. Detta innebär att vi var tvungna att vara extra 

uppmärksamma avseende forskningsetik i de olika artiklarna. Under analysen  har vi därför 



10 

 

aktivt sökt efter delar som anger om forskningen har genomgått några etiska 

överväganden, exempelvis informerat samtycke. Artiklar som inte nämner etiska 

överväganden väljer vi att exkludera i denna studie. 

Helsingforsdeklarationen är utarbetad av World Medical Association och fungerar som ett 

stöd för både forskare och forskningsdeltagare, då den anger riktlinjer för hur medicinsk 

forskning ska bedrivas med respekt för individens rättigheter till informerat samtycke. 

Helsingforsdeklarationen uttrycker att forskare ska överväga behovet av ny kunskap i 

relation till forskningsdeltagarnas hälsa, välbefinnande och intresse (World Medical 

Association, 2013). Rätten till informerat samtycke bygger på tre delar; information, 

frivillighet samt ingen yttre påverkan. Dessa tre delar letade vi aktivt efter för att få en 

inblick i de etiska överväganden som forskarna till artiklarna har använt sig av. 

Vi har valt att använda all fakta som kom fram under sökandet av vårt resultat, även om det 

motsäger det vi tycker. Att publicera det som kommer fram och inte ändra eller vinkla 

informationen samt att artiklarna håller sig till en god forskningsetik är det som behövs 

göra för att det inte ska ske någon plagiering (Helgesson, 2015).  

RESULTAT  

Under analysen av artiklarna kom vi fram till två huvudkategorier. Dessa kategorier är 

professionellt stöd samt icke-professionellt stöd. Under professionellt stöd fick vi fram tre 

underkategorier vilka var; sjuksköterskan, tillit samt relation. Vi fann även underkategorier 

till icke-professionellt stöd vilka var; stödgrupper, familj och vänner. 

Professionellt stöd 

Sjuksköterskan 

Reinke, Shannon, Engelberg, Young och Curtis (2010) beskriver hur tilliten är viktig för 

sjuksköterskan och hur hon ska bemöta kvinnors behov av hopp. Sjuksköterskan är den 

första som träffar kvinnorna, vilket innebär att hon kan få ta del av sådant som kvinnorna 

inte berättar för läkaren. Redan i detta stadie skapar sjuksköterskan en relation till 

kvinnorna. Reinke, et al. (2010) menar att efter att kvinnorna har fått beskedet om 

bröstcancer kan de uppleva en känsla av hopplöshet. Men genom att samtala med 

sjuksköterskan kan de tillsammans sträva efter att återfå hoppet. Hoppet kan identifieras på 

olika sätt, exempelvis hoppet att finna ett botemedel samt hoppet att få ett värdigt avslut på 

livet. Brufsky, Ormerod, Dickson och Citron (2017) skriver om att hoppet kan förändras 

under tiden kvinnorna är sjuka beroende på vilken sjukdomsfas de är i. 

Enligt Dowling (2008) är första mötet mellan sjuksköterskan och kvinnorna betydande. 

Sjuksköterskan menar att hon får bättre kontakt med vissa kvinnor och andra får hon ingen 

kontakt med alls. Sjuksköterskan hittar vissa saker hos kvinnorna som gör att hon får en 

bättre kontakt med dem. Det kan till exempel vara att hon känner igen sig själv i kvinnan 

såsom ålder, kön eller tidigare upplevelser och identifierar sig mer med henne än med 

andra. Dowling (2008) menar även att kvinnor med en positiv inställning till sjukdomen 

utvecklade en bättre relation till sjuksköterskan än de som inte var positiva. Men 

Mårtensson, Carlsson och Lampic (2010) menar att sjuksköterskan ansträngde sig mer och 

lyssnade mer på dem som var oroligare än andra. Dowling (2008) skriver att relationerna 

mellan sjuksköterskan och kvinnorna ska vara jämlika och det är viktigt att sjuksköterskan 

kan kommunicera med dem som är öppna men även med dem som är mer tillbakadragna. 

Reinke, et al. (2010) menar på att genom att förstå sin relation till kvinnan och vad hon 
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känner för hopp blir det lättare för sjuksköterskan att veta hur hon ska hantera och stödja 

henne. Varje gång kvinnan kommer för att få behandling är det viktigt att sjuksköterskan 

stödjer den typ av hopp kvinnan känner just idag. 

Tillit 

Enligt Kvåle och Bondevik (2010) är sjuksköterskans färdigheter och kompetens viktig för 

att kvinnorna skall kunna känna trygghet till henne. När kvinnorna såg att hon hade 

färdigheter och visade sig vara säker på det hon gjorde så ville kvinnorna att just den 

sjuksköterskan skulle ha hand om omvårdnaden. Dowling (2008) menar också att de 

tekniska färdigheterna är viktiga för att kvinnorna ska känna sig trygga runt 

sjuksköterskan. Kvåle och Bondevik (2010) menar på att kvinnorna litade mer på 

sjuksköterskor som hade mycket erfarenhet än de som inte hade det, detta gällde även om 

kvinnorna träffade en läkare med lite erfarenhet. Likaså om kvinnorna såg en osäkerhet hos 

sjuksköterskan, såsom osäkerhet i de tekniska färdigheterna så smittades det av på 

kvinnorna. Brufsky, et al. (2017) skriver hur betydande det är att sjuksköterskan visar 

sympati och medlidande gentemot kvinnorna. Genom att känna denna trygghet och tillit till 

sjuksköterskan ökar det chanserna att få ett bättre stöd och på sådant sätt främja känslan av 

hoppet. 

Relation 

Dowling (2008) menar att sjuksköterskan blev en professionell vän till kvinnorna. För att 

få en så bra relation som möjligt ska sjuksköterskan öppna upp sig till kvinnorna också. 

Detta skriver även Dawe, Bennett, Kearney och Doreen (2014) om hur betydande en 

professionell relation och support är betydande för kvinnorna. Dowling (2008) skriver även 

att eftersom sjuksköterskorna vet personliga saker om kvinnorna är det viktigt att ge 

tillbaka lite och till exempel berätta om sin familj, detta gav en större tillit och bättre 

relation mellan sjuksköterskan och kvinnorna. Sjuksköterskorna hade humor och var 

vänliga, vilket gav kvinnorna en känsla av lugn. Även om sjuksköterskorna kommer nära 

kvinnorna på en onkologavdelning så finns det fortfarande ett professionellt avstånd 

mellan dem. Beatty, Oxlad, Koczwara och Wade (2008) menar att det är betydande för 

sjuksköterskan att få en relation till kvinnorna för att kunna förstå dem och hur 

behandlingen av cancern påverkar dem både fysiskt och psykiskt. Det fysiska visas på 

sådant sätt att kvinnorna förlorar sitt hår men även får torr hy och kanske måste få ett bröst 

bortopererat. Detta kommer sedan visas på det psykiska måendet genom att kvinnorna 

eventuellt kommer få sämre självförtroende och självbild. Sjuksköterskan kan genom att 

stödja de emotionella behoven som kvinnorna har försöka öka deras självbild och 

självförtroende. Likaså skriver Dawe, et al. (2014); Kvåle och Bindevik (2010) hur 

betydande det är med stödet från sjuksköterskan samt att känna att det finns en trygghet 

och kontakt mellan sjuksköterskan och kvinnorna.  

 

Enligt Mårtensson, et al. (2010) så behövs det individuella vårdplaner för att möta kvinnors 

olika behov av emotionellt stöd. De flesta problem som uppstår när en kvinna får cancer är 

ganska besvärande. De kvinnor som upplevde känslor såsom hopplöshet, nedstämdhet 

samt oro ansågs som de mest oroväckande problemen. Men även känslor som att det 

uppstår kroppsliga förändringar och problem i kvinnornas relationer med andra. Banning 

och Tanzeem (2013) menar på att cancern och behandlingen av den gör att kvinnorna blir 

emotionellt utmattade. Mårtensson, et al. (2010) skriver att i de planer som gjordes ingick 

det information, samordning samt stöd till kvinnorna. Sjuksköterskorna menar att dessa 

faktorer kommer hjälpa kvinnorna att minska sina problem. 
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Icke-professionellt stöd 

Stödgrupper 

Förekomsten av socialt stöd har visat sig vara starkt knutet till känslan av hopp (Denewer, 

Farouk, Mostafa, & Elshamy, 2012; Hasson-Ohayona, Goldzweigb, Dorfmanc, & Uzielyd, 

2014; Öztunç, Yeşil, Paydaş, & Erdoğan, 2013). I en artikel av Vilhauer (2009) 

undersöktes hur en online stödgrupp bestående av andra kvinnor med bröstcancer kunde 

stötta varandra i vardagen. Resultaten visade sig vara mycket goda och många av 

kvinnorna upplevde ökat hopp om att deras egen livssituation skulle kunna förbättras när 

de såg hur andra levde med sjukdomen. Att delta i stödgrupper bestående av andra som 

befinner sig i samma situation kan ha en stark påverkan på hur kvinnan lever med sin 

sjukdom och ofta utvecklas nära relationer till de andra deltagarna, trots att de aldrig ens 

träffats i verkligheten. I studier av (Anusasananun, Pothiban, Kasemkitwatana, Soivong, & 

Trakultivakorn, 2013; Fischer et al, 2012) framkom det att en utav de främsta strategierna 

som användes av kvinnorna för att hantera sin situation var att söka sig till sociala 

sammanhang för att få stöd och uttrycka sina känslor. 

Vilhauer (2009) beskriver hur kvinnorna i stödgruppen utvecklade tillit till och 

identifierade sig med varandra. Sammanhållningen som uppstod i stödgruppen visade sig 

resultera i flertalet positiva bieffekter. Bland annat lindrades kvinnornas ångest och 

behovet av socialt stöd från andra i deras närhet. Beatty et al. (2008) belyser att kontakten 

med personer som har upplevt sjukdomen ökar känslan av socialt stöd. Kvinnorna själva 

beskriver möten med vänner och familj som upplever svårigheter att hantera sjukdomen 

som påfrestande, då det resulterar i att kvinnorna känner sig tvungna att uppvisa en stark 

front och stötta istället för att själva få stöd. I Vilhauers (2009) studie framkom det att 

kvinnor som är en del av en stödgrupp istället har möjligheten att bevara sina relationer till 

tidigare vänner då behovet av att prata om sjukdomen tillfredställdes i stödgruppen. Likaså 

inspirerades vissa av kvinnorna till att våga ta kontakt med gamla vänner för att på så sätt 

även interagera med personer utanför stödgruppen. Några av kvinnorna fick även modet att 

söka ytterligare socialt stöd i form av samtal med terapeut samt kontakt med andra 

stödgrupper där deltagarna möttes i verkligheten. I dessa stödgrupper uppgav kvinnorna att 

de vågade uttrycka sig i större utsträckning än vad de hade vågat göra innan sitt deltagande 

i stödgruppen online. 

Familj och vänner 

Till skillnad från Vilhauer (2010) har Snyder och Pearse (2010) valt att fokusera på något 

yngre kvinnor i sin studie och då undersökt vilka kvinnorna vände sig till för socialt stöd. 

Majoriteten av deltagarna uppgav att de helst vände sig till sin familj medan många av de 

som istället använde vänner som stöd uppgav att de ofta gjorde detta på grund av att 

familjen inte fysiskt fanns nära till hands. Socialt stöd i extern form såsom stödgrupper 

uppgav ingen av deltagarna som sitt primära val. Anledningen var att dessa grupper ofta 

riktade sig till äldre vilket resulterade i att de yngre deltagarna i denna studie inte kände sig 

som en naturlig del av gruppen. 

Enligt Öztunç et al. (2013) påverkar flertalet faktorer den upplevda känslan av hopp. Ålder, 

civilstatus, familj, utbildning och arbete är exempel på faktorer som undersöktes. I studien 

visade skillnader avseende ålder sig genom att deltagare i åldrarna 40-49 år kände mer 

hopp än övriga åldersgrupper, medan deltagare som var 60 år och äldre upplevde en lägre 

känsla av hopp samt lägre socialt stöd. Hos deltagarna som var gifta mättes en starkare 

känsla av hopp än hos de som var singlar. En ännu större skillnad kunde ses när 

förekomsten av hopp mättes hos deltagare som hade barn respektive hos de som inte hade 
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några barn. Gruppen med barn visade sig vara mer hoppfulla. De som bodde tillsammans 

med andra familjemedlemmar kände sig likaså mer hoppfulla än de som bodde ensamma. 

Högre utbildning samt arbete i någon form visade sig generera bättre socialt stöd. Fischer 

et al. (2012) belyser likaså att kvinnor med högre utbildning tenderar att känna starkare 

hopp.  

I en studie av Hasson-Ohayona et al. (2014) undersöktes relationen mellan socialt stöd, 

hopp och depression i olika åldersgrupper hos kvinnor och deras friska partners. Det 

framkom att stöd från familj upplevdes högre hos den äldre åldersgruppen samt att 

förekomsten av depression var lägre i samma åldersgrupp. Det upplevda stödet från vänner 

differentierade dock mellan kvinnorna och deras partners i både den äldre och den yngre 

åldersgruppen. Kvinnorna i den äldre åldersgruppen samt partners i den yngre 

åldersgruppen rapporterade högre stöd från vänner, medan kvinnorna i den yngre 

åldersgruppen samt partners i den äldre åldersgruppen rapporterade ett lägre stöd från 

vänner. 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  
De huvudteman som kom upp under resultatet var, professionellt stöd och icke-

professionellt stöd samt hur dessa två komponenter kan stödja kvinnors upplevelse av 

hopp. 

I resultatet uppmärksammades olika fynd som kan hjälpa sjuksköterskan att främja hoppet 

hos kvinnor med bröstcancer. Det vi fann mest utmärkande var betydelsen av att få en 

relation till sjuksköterskan. En gynnsam relation mellan kvinnorna och sjuksköterskan 

behövs för att skapa trygghet (Dowling, 2008). 

Svensk sjuksköterskeförenings (2016) beskriver att en av sjuksköterskans kärnkompetenser 

är att göra kvinnorna delaktig i sin vård samt att deras önskemål ska vara i fokus. Detta kan 

uppnås genom att kvinnorna känner trygghet till sjuksköterskan, vilket i sin tur leder till att 

de öppnar upp sig och uttrycker vilken typ av omvårdnad och behandling som önskas. För 

att bästa möjliga vård ska kunna ges är det betydande att kvinnorna känner denna trygghet 

och litar på att sjuksköterskan gör sitt bästa utifrån de önskemål som finns (Beatty et al., 

2008; Dowling, 2008). 

I resultatet kan vi se att denna trygghet och delaktighet mellan kvinnorna och 

sjuksköterskan gör att sjuksköterskan får den bästa förutsättningen att främja upplevelsen 

av hopp. Det stöd och den information som sjuksköterskan ger leder till ett ökat 

välbefinnande hos kvinnorna. Khater och Alkwiese (2013) beskriver i sin studie hur 

betydande det är att kvinnorna känner hopp och hur starkt förknippat känslan hopp är till 

livskvalitet. 

Utifrån resultatet kan vi se att biverkningar relaterade till behandling av bröstcancer har en 

påverkan på kvinnors välbefinnande och självförtroende. Många förändringar sker i 

kroppen under tiden de får behandling, vilket leder till att många upplever minskad 

kvinnlighet. Niklasson et al. (2017) beskriver i sin studie att biverkningarna som uppstår är 

påfrestande. Likaså menar Mårtensson et al. (2010) att det är både en kroppslig samt 

emotionell påfrestning att genomgå olika cancerbehandlingar. Hopp såg vi som en strategi 

för att kunna behärska sjukdomen. Även om det finns många fysiska problem som vi ser så 
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finns det minst lika många emotionella problem som kan uppstå vid bröstcancer. 

Frustration över att inte kunna gör det vardagliga samt att kvinnorna inte känner sig som 

sig själva är ett problem som ofta leder till nedstämdhet. Sjuksköterskan kan genom att ge 

god information och samordning minska på dessa problem. Mårtensson et al. (2010) menar 

att stöttning och information från sjuksköterskan samt samordning av vårdresurser kan leda 

till ökat hopp hos kvinnorna. 

Utifrån resultatet kan vi konstatera att det förekommer skillnader i vården av kvinnorna. 

Beroende på kvinnornas inställning till sjukdomen bemöts de olika av sjuksköterskan. 

Enligt Dowling (2008) fick de med en mer positiv inställning ett bättre bemötande och 

sjuksköterskan tyckte att dessa kvinnor var mer intressanta att vårda. Sjuksköterskan ansåg 

även att de utvecklade en bättre relation till kvinnorna som var positiva än till dem som 

hade en negativ inställning till sin sjukdom. Likaså främjades relationen när sjuksköterskan 

kunde känna igen sig i kvinnorna, exempelvis genom liknande familjesituationer. Enligt 

Luck et al. (2016) ska sjuksköterskan ge vård som utgår från individens förutsättningar och 

behov. Genom att stärka stödet kan känslan av hopp öka, oavsett vilken sjukdomsfas de 

befinner sig i. Detta tror vi i sin tur kan leda till att kvinnorna utvecklar en bättre 

inställning till sjukdomen. 

Vilhauer (2009) belyser i sin studie betydelsen av att få möta andra med personlig 

erfarenhet av den situation som kvinnorna befinner sig i. Vi fann att starka band ofta knyts 

mellan deltagarna i stödgrupperna och att det till och med kan förbättra utomstående 

relationer. Trots de positiva effekter som studien påvisar noterades i studien av Snyder och 

Pearse (2010) att yngre kvinnor tenderar att välja bort stödgrupper och istället nyttja familj 

och vänner som sitt primära stöd. Det faktum att yngre kvinnor upplever att stödgrupperna 

är anpassade till äldre kvinnor är orsaken till att de väljer bort denna form av socialt stöd. 

Vi anser att detta är problematiskt då det kan vara så att många av de yngre kvinnorna 

likaså skulle gynnas av att delta i stödgrupper. Sammanhållningen som uppstår mellan 

kvinnor som deltar i stödgrupper bidrar nämligen enligt Vilhauer (2009) till att dämpa 

ångest samt en ökad förmåga att sätta ord på känslor och kunna uttrycka dessa. I 

förlängningen anser vi att detta även kan förbättra relationen till sjuksköterskan då 

kvinnornas ökade mod att uttrycka sina känslor kan påverka och förbättra den vård de får. 

De skillnader som existerar i den upplevda känslan av socialt stöd mellan åldersgrupperna 

fann vi intressanta. I Snyder och Pearse (2010) studie framkom det att yngre kvinnor i 

större utsträckning vänder sig till sina vänner för stöd. Samtidigt fann vi resultat i studien 

av Hasson-Ohayona et al. (2014) som påvisar att yngre kvinnor upplever ett lägre socialt 

stöd från sina vänner än vad äldre kvinnor gör. 

Kontakt med andra som har upplevt sjukdomen ökar känslan av socialt stöd (Beatty et al., 

2008; Vilhauer, 2009). Vidare beskriver Beatty et al. (2008) hur kvinnornas möten med 

vänner som har svårt att hantera deras sjukdom är påfrestande och påverkar känslan av stöd 

negativt. Dessa fynd i kombination med att yngre kvinnor undviker deltagande i 

stödgrupper ser vi som en förklaring till att de upplever ett lägre stöd från sina vänner 

jämfört med äldre kvinnor. Vi tror att yngre kvinnor skulle uppleva ett ökat stöd från sina 

vänner om de även deltog i stödgrupper och genom dessa fick utlopp för behovet att 

samtala om sjukdomen med andra som har erfarenhet. På så sätt kan deras vänskapliga 

relationer förbli vad dom tidigare har varit och undvika att enbart fokusera på sjukdomen. 
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Metoddiskussion 

Vi valde att skriva en litteraturöversikt eftersom vi ville få en djupare förståelse för 

bröstcancer och vilket stöd som kan påverka kvinnors känsla av hopp. I samband med de 

första sökningarna i PubMed och Cinahl såg vi att det fanns ganska mycket underlag till en 

litteraturöversikt. Henricson (2017) beskriver att genom att göra en litteraturstudie så 

sammanställs den kunskap och fakta som redan finns om ämnet.  

 

Artikelsökningarna utfördes med hjälp av PubMed och Cinahl. Vi valde att använda dessa 

två databaser då de innehåller ett stort antal publicerade artiklar med omvårdnadsforskning 

som grund, vilket är nödvändigt för att få så relevanta artiklar som möjligt. Majoriteten av 

de artiklar som finns publicerade är skrivna på engelska, därmed behövde vi översätta de 

svenska orden till korrekta MeSH-termer. Eftersom att vi båda kan svenska och engelska 

valde vi dessa två som huvudspråk. Då samtliga artiklar som vi har inkluderat är skrivna på 

engelska kan missuppfattningar av texterna ha förekommit i samband med översättning. 

Detta innebär att kvaliteten på resultatet kan vara missvisande. Vi använde oss av 

Norstedts stora engelska ordbok vid översättningar av svåra ord. Nu i efterhand kan det ha 

funnits bättre uppslagsverk för engelska ord som riktar in sig mer på vetenskapliga ord som 

kunde ha varit mer trovärdigt.  

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades för att kunna få ett så brett 

perspektiv som möjligt i resultatet. Efter att ha sökt artiklar i både PubMed och Cinahl 

valde vi ut 15 artiklar som inkluderades i resultatet. En manuell sökning användes inte 

eftersom vi ansåg att vi fick fram bra artiklar genom att bara söka med MeSH-termer i 

sökdatabaserna. De artiklar som användes i resultatet återkom flera av dessa under de olika 

sökningarna. Vilket betyder att det fanns en trovärdighet och tillförlitlighet för att våra 

sökningar var relevanta. 

Artiklarna som vi har inkluderat ska ha blivit etiskt granskade och det ska framgå att 

deltagarna ska ha givit informerat samtycke. Som Helgesson (2015) nämner kan det uppstå 

etiska dilemman när en litteraturstudie utförs. Detta eftersom att vi inte säkert vet om det 

som står är korrekt. Vi anser dock att eftersom artiklarna är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter så kan vi utgå från att forskningen har gått till på korrekt sätt. 

Det vi ansåg som svårt när vi sökte artiklar var att det ofta kom upp artiklar som inte alls 

var relevanta för vårt syfte, även om vi hade bra sökord och avgränsningar. Vissa sökord 

resulterade även i många träffar. När vi sedan skulle analysera de utvalda artiklarna ansåg 

vi det svårt att plocka ut relevanta delar. Men genom att finna de sökord vi valt i artiklarna 

underlättades sållningen. Genom att läsa igenom artiklarna flera gånger förstod vi 

innehållet bättre, vilket även finns beskrivet av Polit och Beck (2017). En gemensam 

diskussion fördes efter individuell granskning av artiklarna. Under diskussionen kom vi 

fram till att vi hade tolkat de olika artiklarna någorlunda likvärdigt, vilket gjorde det lätt att 

få fram ett resultat som vi är nöjda med. 

Under analysen gjordes även en kvalitetsbedömning med hjälp av Sophiahemmets 

Högskolas bedömningsunderlaget som grundats utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) som finns redovisad i bilaga A. 

Eftersom vi aldrig har kvalitetsbedömt artiklar tidigare såg vi detta som en stor utmaning. 

På grund av den begränsade kunskapsnivån angående kvalitetsbedömning känner vi oss 

inte säkra på om bedömningarna är korrekta, vilket innebär att vårt resultat kan ha 

påverkats. 
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Slutsats   

Vi kan konstatera att många kvinnor med bröstcancer känner ett behov av stöd. Detta stöd 

kan komma från sjuksköterskan men även från närstående samt andra kvinnor som har 

eller har haft bröstcancer tidigare. Från sjuksköterskan kan kvinnorna känna ett 

professionellt stöd och trygghet under sjukdomens gång. Ett mer personligt och emotionellt 

stöd kan däremot stöd från familj och andra kvinnor med erfarenhet av bröstcancer ge. Vi 

kan konstatera att hoppet är en betydande faktor under sjukdomsförloppet samt att hoppet 

kan hjälpa kvinnorna att hantera sin sjukdom. 

Fortsatta studier 

Efter att ha genomfört denna litteraturstudie om hopp och vilket stöd som kan främja det 

hos kvinnor med bröstcancer har vi fått en inblick i ämnet. Vi har fått ökade kunskaper om 

vilka former av stöd som kvinnorna själva anser främjar känslan av hopp. Eftersom att 

denna studie genomfördes utan geografiska begränsningar ser vi ett intresse i att avgränsa 

och studera hur kvinnor i Sverige ser på ämnet. Istället för att genomföra ytterligare en 

litteraturöversikt anser vi att en intervjustudie vore givande för att undersöka ämnet 

djupare. 

Eftersom vi fokuserade på kvinnor i den här studien vore det likaså väldigt intressant att 

studera hur hoppet kan främjas på bästa sätt hos män med bröstcancer. Vi ser ett stort 

intresse i att använda de kunskaper vi förvärvat oss under denna studie till att jämföra 

eventuella likheter och skillnader mellan könen. 

Klinisk tillämpbarhet 

Vikten av att kunna främja hopp är betydande för sjuksköterskan. Att ha insikt i vad som är 

bäst för just den kvinna sjuksköterskan har framför sig och hur sjuksköterskan ska stötta 

just henne. Likaså bör sjuksköterskan ha kunskap om hur viktig familj, vänner och andra 

former av socialt stöd är under behandling av bröstcancer och se dessa som användbara 

resurser. Vi hoppas att denna studie ska vara till hjälp för sjuksköterskor, både 

nyexaminerade och rutinerade. Detta genom att ge insikt om hur betydelsefullt hoppet är 

samt hur grundläggande stödet är för att kvinnor ska kunna få så god och säker vård som 

möjligt. 
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BILAGA A 

Bilaga A. 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/deltagare 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. 
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BILAGA B 

Bilaga B. Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Anusasananun, 

B., Linchong, P., 

Kasemkitwatana, 

S., Soivong, P., 

& 

Trakultivakorn, 

H. 
2013 

Thailand 
 

Coping 

Behaviors 

and 

Predicting 

Factors 

among 

Breast 

Cancer 

Survivors 

During Each 

Phase of 

Cancer 

Survivorship 

Syftet var att 

identifiera 

olika coping 

strategier hos 

kvinnor som 

överlevt 

bröstcancer. 

Design: En tvärsnittsstudie - korrelationsdesign 

användes 

Urval: Kvinnor som diagnostiserats med 

bröstcancer, kunde kommunicera på thailändska 

och hade god kognitiv hälsa. 

Datainsamling: Skedde via åtta olika frågeformulär 

Analys: Beskrivande statistik, envägsanalys av 

varians, Pearsons korrelationskoefficient för 

produktmoment och multipel regressionsanalys 

 

360 

(29) 

Studien kom fram till att positiv 

problemlösning samt socialt stöd var 

den vanligaste coping strategin. Men 

även att hopp var en av de vanligare 

coping strategin för att kvinnorna 

skulle klara av sjukdomen. 

P 

II 

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 

 

 

 

 

  



III 
 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Banning, 

M., & 

Tanzeem 

T. 
2013 
Pakistan 

 

Managing 

the illness 

experience 

of women 

with 

advanced 

breast 

cancer: 

hopes and 

fears of 

cancer-

related 

insecurity 

Utforska 

sjukdomsbana, 

den 

psykologiska 

effekten samt 

hur kvinnor 

hanterar 

bröstrcancer 

diagnosen 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie 
Urval: Från pakistan och 

ålder mellan 35–83 år. 

Har haft bröstcancer och 

fått behandling för det. 
Datainsamling: 

Intervjuerna pågick i 40–

55 minuter och spelades 

in.  
Analys: Sudien 

transkiberandes och 

översattes till engelska 

och sedan tillbaka till 

Urdu för att få en så bra 

översättning som möjligt. 

Det gjordes en tematisk 

analys. 

21 
(1) 

 

Kvinnorna kände en osäkerhet att 

överleva och likaså en oskäkerhet med 

deras ekonomiska status. Även om 

kvinnorna fick en cancer diagnos behöll 

de flesta hoppet och det positiva i 

livet.Det psykiska har en stor del i 

diagnosen och många kände sig svaga 

men även ett stöd från deras partner. 

K 

II 

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 (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Beatty, L., 

Oxlad, M., 

Koczwara, 

B., & 

Wade, T. 
2008 
Australien 

 

The 

psychosocial 

concerns 

and needs of 

women 

recently 

diagnosed 

with breast 

cancer: a 

qualitative 

study of 

patient, 

nurse and 

volunteer 

perspectives 

Att ur 

patienter, 

sjuksköterskor 

och 

volontärers 

perspektiv 

identifiera 

psykosociala 

problem och 

behov hos 

patienter som 

nyligen 

diagnostiserats 

med 

bröstcancer. 

Design: Kvalitativ intervjustudie 
Urval: 34 deltagare indelade i 7 grupper 

bestående av: a) patienter i form av kvinnor 

som nyligen (<12 månader) diagnostiserats 

med bröstcancer, >18 år samt talade flytande 

engelska. b) sjuksköterskor som arbetar med 

bröstcancer. c) volontärer som arbetar med 

stödinsatser för kvinnor med bröstcancer. 

Volontärerna delades in i ytterligare två 

undergrupper; de med och de utan egen 

erfarenhet av bröstcancer. 
Datainsamling: Intervjuer om 60–120 

minuter hölls med vardera grupp. 

Insamlingen avslutades när informativ 

redundans uppnåddes. 
Analys: Forskarna diskuterade varje intervju, 

transkriberade och stämde av med ljudupptag 

samt anteckningar från intervjun. Transkripten 

kodades sedan in i olika teman. 

34 
(0) 

 

Olika psykosociala problem kom upp i 

studien. Den första är hur kvinnorna 

hanterade biverkningar. Hantering av 

självbilden samt av stress och 

förändringar. Men även hantering av 

känslor och dödlighet. Personal och 

socialt stöd är något som är betydande 

för att hantera de psykosociala 

problemen. 

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 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Brufsky, 

A.., 

Ormerod, 

C., 

Dickson, 

R., & 

Citron, M. 
2016 
USA 

 

Understanding 

the Needs of 

Patients with 

Metastatic 

Breast 

Cancer: 

Results of the 

Make Your 

Dialogue 

Count Survey 

Beskriva 

behoven 

hos 

patienten 

med 

bröstcancer. 

Samt 

utforska 

vad en 

ändrad 

behandling 

betyder för 

patienten. 

Design: Intervjufrågor i from av en 

enkät som besvarades på internet, 

brev eller telefon.  
Urval: Kvinnor: med bröstcancer 

samt engelsk eller spansk talande. 
Onkologer: med US licens, 

behandlar >5 kvinnor med 

bröstcancer per månad. Urvalet var 

randomiserad. 
Datainsamling: Enkätfrågor som 

besvarades med fyra olika alternativ 

från “väldigt viktigt” till “inte alls 

viktig” eller “håller absolut med” 

till “håller inte alls med” 
Analys: Beskrivande analys gjordes 

både på patienternas och onkologernas 

svar, sedan gjordes ett t-test. 

Patient: 

359 

Onkolger: 

252 

(0) 
 

Många patienter menar på att självförtroende, 

hopp samt engagemang har en stor del i 

sjukdomen. Det kom även fram att onkologer 

inte alltid berättade viktig information samt att 

deras känslor kom ivägen. Kvaliteten mellan 

onkologer och patienten är väldigt viktigt. 

P 

II 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Vilhauer, 

R. 

2009 
USA 

 

Perceived 

Benefits 

of Online 

Support 

Groups 

for 

Women 

with 

Metastatic 

Breast 

Cancer 

Syftet var 

att ta reda 

på om 

online 

stödgrupper 

kunde 

stödja 

kvinnor 

med 

bröstcancer. 

Design: Kvalitativ intervjustudie 
Urval: Kvinnor som har eller har haft bröstcancer. Fick ta 

kontakt själva genom formulär som låg på 

onkologiavdelningar. 
Datainsamling; Intervjuer gjordes med kvinnorna efter 

att de hade deltagit i en stödgrupp via internet i 4 

månader. Intervjuerna pågick i 30–90 minuter och de 

blev även inspelade. 
Analys: En kvalitativ innehållsanalys gjordes på 

intervjuerna och innehållet. 

20 
(2) 

 

Stor tillit och samhörighet kände många av 

kvinnorna i stödgruppen. Det ledde till 

bättre vård eftersom de hittade stöd att 

söka bättre hjälp samt att kvinnorna kände 

en mindre ångest och oro. 

K 

II 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dawe, D., 

Bennett, 

L., 

Kearney, 

A., & 

Westera, 

D.  
2014 

Kanada 
 

Emotional 

and 

informational 

needs of 

women 

experiencing 

outpatient 

surgery for 

breast 

cancer. 

Att beskriva 

de 

informativa 

och 

känslomässiga 

behov som 

finns hos 

kvinnor som 

vårdas inom 

öppenvården i 

anslutning till 

kirurgi. 

Design: Kvalitativ intervjustudie 
Urval: Kvinnor som hade erfarenhet av 

öppenvård vid bröstkirurgi till följd av 

bröstcancer och som själva kunde ge 

medgivande till deltagande samt 

återberätta sina upplevelser. 
Datainsamling: Intervjuer som ägde 

rum cirka sex månader efter operation. 

5 intervjuer gjordes via telefon och 14 

intervjuer utfördes på en gemensamt 

bestämd plats. 
Analys: De transkriberade intervjuerna 

analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. 

29 
(10) 

 

Tre huvudkategorier trädde fram under 

studien. 1) emotionella och informativa 

behov inför och direkt efter operation. 2) 

emotionellt och informativt stöd under 

återhämtningen i hemmet. 3) känslomässiga 

reaktioner på upplevelsen av kirurgi inom 

öppenvården. 

K 

II 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

     (bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Denewer, 

A., Farouk, 

O., Mostafa, 

W., & 

Elshamy, K. 
2012 

Egypten 
 

Social supprt 

and hope 

among 

egyptian 

women with 

breast cancer 

after 

mastectomy 

 Undersöka förhållandet 

mellan socialt stöd och 

hopp samt om 

variationer förekommer 

beroende på 

sociodemografiska 

faktorer. 

Design: Propersktiv kvantitativ 

studie 

 Urval: Kvinnor som nyligen blivit       

 diagnostiserade med bröstcancer.    

Deltagarna rekryterades när de   

fortfarande var inneliggande på 

sjukhus          efter operation. 
Datainsamling: Enkätformulär 
Analys: Utifrån hopp och socialt 

stöd frågorna kunde de analysera 

vilken betydelse dessa hade. 

301 

(0) 

Socialt stöd var relaterat till många olika 

emotionella faktorer och kan öka känslan 

av hopp. Det visade sig att det inte var 

någon skillnad mellan de olika sociala 

komponenterna som de olika kvinnorna 

hade. 

P 

III 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dowling, M. 

2008 

Irland  

The 

meaning of 

nurse–

patient 

intimacy in 

oncology 

care 

settings: 

From the 

nurse and 

patient 

perspective 

Underrsöka 

betydelsen av 

sjuksköterska-

patientintimtet 

på 

vårdinrättningar 

Design:  Tolkningsfenomenolisk design – 

intervjuer. 

Urval: Sjuksköterskor och deras patienter 

på en onkologiavdelning på Irish Health 

Service Executive area. 

Datainsamling: Intervjuer mellan 21–27 

minuter. 

Analys: Analysen gjordes av van Manen 

(1990) och Colaizzis (1978) ramverk  

 

30 

(0) 

Första mötet hade en stor betydelse till hur 

realtionen skulle bil samt om patienten och 

sjuksköterskan skulle ”klicka”. Tekniska 

färdigheter var något som spelade stor roll 

om patinten skulle få förtroende för 

sjuksköterskan. Stöd och tillit var det 

bärande för att få en god relation mellan 

patient och sjuksköterska. 

K 

II 

 

 

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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studien 
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(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Fischer, M., 

Weisenhaan, 

M., Heijer, A., 

Kleijn, W., 

Nortier, J., & 

Kaptein, A. 
2012 

Nederländerna 
 

From 

despair to 

hope: A 

longitudinal 

study of 

illness 

perceptions 

and coping 

in a 

psycho-

educational 

group 

intervention 

for women 

with breast 

cancer. 

Att undersöka 

relationen mellan 

sjukdomsuppfattning, 

hantering av 

sjukdomen och 

psykisk hälsa hos 

kvinnor med 

bröstcancer. 

Design: Frågeformulär, enkät 
Urval: Kvinnor som var 

färdigbehandlade med kurativ 

behandling och deltog i en stödgrupp 

ledd av en socialarbetare samt en 

sjuksköterska. 

Datainsamling: Deltagarna fick fylla 

i frågeformulär före, under samt 

efter avslutade gruppmöten. 

Frågeformulären berörde frågor som 

sociodemografiska variabler (ålder, 

relationsstatus, utbildning) och 

detaljer om behandling (mastektomi 

alt. partiell mastektomi). 
Analys:  
 

74 
(17) 

 

Inga signifikanta skillnader kunde ses 

mellan dem som slutförde studien 

gentemot de som hoppade av eller fyllde i 

frågeformulären ofullständigt avseende 

sociodemografiska variabler alternativt 

operationsmetod. Data visade att 

deltagarna kände sig optimistiskt inställda 

till att behandlingarnas effekt skulle visa 

sig vara goda. 

 

P 

II 

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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(bortfall) 
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Kvalitet 

Hasson-

Ohayona, I., 

Goldzweigb, 

G., 

Dorfmanc, 

C., & 

Uzielyd, B. 
2014 
Israel 

 

Hope and 

social support 

utilisation 

among 

different age 

groups of 

women with 

breast cancer 

and their 

spouses 

Att undersöka 

relationen 

mellan socialt 

stöd, hopp och 

depression hos 

olika 

åldersgrupper. 

Design: tvärsnittsstudie 

Urval: Kvinnor diagnostiserade med avancerad 

bröstcancer och deras friska partners. Ingen 

förekomst av andra allvarliga fysiska eller 

psykiska sjukdomar. Samtliga skulle vara bosatta 

i Israel sedan minst 10 år samt kunna Hebreiska. 
Datainsamling: Deltagarna fick enkäter skickade 

till sig via post som skulle fyllas i självständigt. 
Analys: Studiens variabler jämfördes mellan 

patient och partner samt i de olika 

åldersgrupperna. För att göra detta användes 

MANOVA 

260 
(27) 

 

Familjestöd sågs mest hos de 

äldre personerna samt att högre 

nivåer mättes för stöd från 

vänner.  

Hos de yngre visade sig ett 

signifikant resultat mellan socialt 

stöd, hopp och depression medan 

inget mellan bara hopp och 

depression.  

Hos de äldre visades också ett 

signifikant resultat mellan socialt 

stöd, hopp och depression men 

inget mellan socialt stöd och 

depression. 

P 

II 

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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Kvåle, K., & 

Bondevik, M. 

2010 

Norge  

Patients’ 

Perceptions of 

the 

Importance of 

Nurses’ 

Knowledge 

About Cancer 

and Its 

Treatment for 

Quality 

Nursing Care 

Att få insyn i 

hurvida 

patienters syn på 

sjuksköterskornas 

kunskaper om 

cancer kan 

relateras till 

kvaliten på 

vården. 

Design:  Kvalitativ intervjustudie 

Urval: Patienter på en onkologavdelning i åldrarna 25 

– 80 år.  

Datainsamling: Intervjuer tillsammans med patienterna 

med öppna frågor för att få en dialog. 

Analys: Intervjuerna transkriberades och analyserades 

utifrån Giorgi´s (1985) teori. 

 

20 

(0) 

Tre teman kom upp om varför 

kunskap är viktigt: 1 patienterna 

känner sig trygga. 2 det 

motverkar lidnande vid 

kemoterapi. 3 lindrar lidnande 

vid biverkningar som 

uppkommer vid behandling. 

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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(bortfall) 
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Mårtensson, 

C., Carlsson, 

M., & Lampic, 

C. 

2010 

Sverige 

Do Oncology 

Nurses 

Provide More 

Care to 

Patients With 

High Levels of 

Emotional 

Distress? 

Undersöka 

hurvida 

sjuksköterksor 

kan påverka 

patientens 

emotionella stöd 

samt se om 

patienterna och 

sjuksköterskorna 

uppfattar stödet 

på ett likanade 

sätt. 

Design:  Prospektiv, jämförande 

Urval: Sjuksköterskor som har jobbat i minst 3 

månader samt under tre arbetsdagar på rad.  

Datainsamling: Frågeformulär på 5 frågor som 

sjuksköterskorna ställde till patienterna under dessa 

3 dagar. 

Analys: Svaren analyserades och delades in i 

kategorier och olika teman. 

 

185 

(86) 

Sjuksköterskorna identifierade 

olika emotionella problem och 

planerade individuella planer. Det 

visade sig att de patienter som 

hade sämre måeende fick mer 

stöd av sjuksköterskorna. 

P 

II 

 
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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(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Reinke, 

L.F., 

Shannon, 
S.E., 

Engelberg, 

R.A.,Young, 
J.P., & 

Curtis, J.R.  
2010 
USA 

 

Supporting 

Hope and 

Prognostic 

Information: 

Nurses’ 

Perspectives 

on Their Role 

When 

Patients Have 

Life-Limiting 

Prognoses 

Sjuksköterskans 

perspektiv över 

hur hen ger 

support eller inte 

ger support och 

hopp till den 

sjuka och familjen 

Design: Kvalitativ intervjustudie med patienten, 

familjen, läkare och sjuksköterskor. Det som 

användes var intervjuerna från 

sjuksköterskorna. 
Urval: Sjuksköterskor inom avancerad cancer 

samt i den palliativa fasen 
Datainsamling: Intervju hölls av två personer på 

sjuksköterskornas arbetsplats. Intervjuerna tog 

ca 60 min. 
Analys: Kvalitativ analys gjordes av en person. 

Hen gjorde sedan koder och identifierade 

kategorier samt subkategorier. Efter analysen 

hade gjorts var det en utomstående som fick 

analysera datan för att få en bra trovärdighet. 

22 
(-) 

 

1.Öka hoppet till patienten och 

familjen genom samtal få en 

ökad tillit. 
2.Sjuksköterskans sätt att ge 

information till patienten 

utifrån vad hen förstår och kan.  
3.Kommunikation mellan 

sjuksköterskan-läkaren som 

gör att informationen till 

patienten blir bättre. 
 

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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Snyder, 

K.A., & 
Pearse, W. 

2010  
USA 

 

Crisis, 

social 

support, 

and the 

Family 

Response: 

Exploring 

the 

Narratives 

of Young 

Breast 

Cancer 

Survivors. 

Undersöka 

hur yngre 

kvinnor 

med 

bröstcancer 

påverkas 

av socialt 

stöd samt 

vilka dessa 

resurser är. 

Design: Kvalitativ intervjustudie 
Urval: Kvinnor som diagnostiserats med 

bröstcancer före 40 års ålder. Information om 

studien skickades ut via e-mail av sjukvård samt 

olika stödorganisationer. 
Datainsamling: Djupintervjuer om cirka 60 

minuter. 
Analys: Grundad teori användes som strategi för 

analys av studien. Till en början skapades väldigt 

breda kategorier över vilka deltagarna angav som 

socialt stöd. Dessa specificerades sedan för att 

återge ett så realistiskt resultat som möjligt. 

70 
(0) 

 

De flesta av kvinnorna som deltog i studien 

förlitade sig på sina familjer som socialt 

stöd. Det visade sig dock att många även 

vände sig till andra med personlig 

erfarenhet av sjukdomen för att bland annat 

kunna få “förstahandsinformation”. Dessa 

personer visade sig även kunna inge hopp 

hos kvinnorna. 

K 

II 

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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Öztunç, G., 

Yeşil, P., 

Paydaş, S., & 

Erdoğan, S. 

2013 

Turkiet  

Social 

Support and 

Hopelessness 

in Patients 

with Breast 

Cancer 

Syftet är att identifiera socialt 

stöd och hopplöshet hos 

patienter med bröstcancer. 

Design: Enkätstudie 
Urval: Fått diagnosen bröstcancer, har fått 

kemoterapi, 18 år och äldre samt frivilligt 

ha deltagit i studien. 
Datainsamling: Enkät 
Analys: Gjordes med SPSS 11.5 package 

program 
 

85 

(0) 

Åldersgruppen 40-49 

var mer hoppfulla än de 

andra åldrarna. De över 

60 år kände mer 

hopplöshet än de andra. 

De som har partner och 

barn kände sig mer 

hoppfulla än de andra. 

P 

II 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


