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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor. Att drabbas av bröstcancer kan 

resultera i oro och ångest, symtom som kan påverka psykiska, fysiska och sociala 

funktioner negativt. Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetens 

där partnerskap, patientberättelse och dokumentation är i fokus. Sjuksköterskan ska 

tillgodose behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet hos patienter, trots detta upplever 

många av kvinnorna brister från sjukvården. 

 

Syfte  

 

Syftet var att belysa bröstcancerdrabbade kvinnors erfarenhet av sjuksköterskans stöd och 

information. 

 

Metod  
 

Den valda metoden för denna studie var litteraturöversikt. Litteraturen söktes i databaserna 

CINAHL complete, PsycINFO och PubMed. Datainsamlingen resulterade i 15 artiklar som 

inkluderades i litteraturöversikten, efter att noga kvalitetsgranskas och därefter analyserats. 

Dataanalysen gjordes med en integrerad analysmetod då likheter och skillnader 

identifierades och utformade huvudteman och subteman. Efter att materialet analyserats 

sammanställdes det till ett resultat. 

 

Resultat 
 

Resultatet visade att kvinnornas förväntningar på sjuksköterskan var att hon var lyhörd, 

tillgänglig och förstod den individuella skillnaden mellan kvinnorna. God kommunikation 

med patienten samt relevant och önskad information kunde minska oro och ångest. Stödet 

från sjuksköterskan ansågs vara viktigt för kvinnorna, eftersom det visades i flera studier 

kunde resultera i ökad delaktighet och tillfredsställelse i vården.  

 

Slutsats 
 

Det framkom att kvinnorna hade ett stort behov av information från sjukvården. Brister i 

kommunikation och information resulterade i att kvinnans delaktighet i vården försämras. 

Tillfredsställelse av vården var en viktig faktor för kvinnorna. Sjuksköterskans 

personcentrerade omvårdnad kunde öka tillfredsställelsen hos kvinnorna med bröstcancer, 

och hade därmed en positiv påverkan på deras livskvalitet.  
 

Nyckelord: Bröstcancer, personcentrerad vård, livskvalitet, sjuksköterskan 
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INLEDNING 
 

Den vanligaste formen av cancer hos kvinnor är bröstcancer (Torre, Siegel, Ward & Jemal, 

2015), det är den andra vanligaste cancern i världen efter lungcancer (Ferlay et al., 2014). 

Bröstcancer är vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland kvinnor (Ferlay et al., 2014). 

Att drabbas av sjukdomen och sedan genomgå behandling orsakar vanligen symtom såsom 

ångest och depression (Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011), symtom som påverkar 

kvinnornas livskvalitet negativt (Denieffe, Cowman & Gooney, 2013). Kvinnans vardag 

påverkas på grund av osäkerhet över den nya situationen och rädsla för döden (Ohaeri, Ofi 

& Campbell, 2011). Sjuksköterskans stöd och uppmuntran för kvinnan att finna strategier 

att hantera sin situation kan underlätta vardagen med minskade symtom (Frohlich, Benetti, 

& Stumm, 2014). Dock upplever ett flertal bröstcancerdrabbade kvinnor en 

otillfredsställelse från vården, där brister i kommunikation och information gällande sin 

sjukdom är bidragande faktorer (Pedersen, Hack, McClement & Taylor-Brown, 2014). 

 

BAKGRUND 

 

Bröstcancer 

Patofysiologi  

Bröstcancer växer i bröstkörteln som en elakartad tumör. Tillväxten av tumören börjar med 

små förändringar i bröstcancerceller, som sedan utvecklas till en knöl i bröstet. Antingen 

växer de lokalt i bröstet eller så sprider de sig till lymfkörtlar i armhålan, till området kring 

nyckelbenet eller bakom bröstbenet. Spridning till lymfsystemet ökar risk för spridning till 

andra kroppsdelar såsom skelett eller lever. Orsaken till bröstcancer är inte fastställd, 

bortsett från specifika genförändringar (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Det finns en 

hel del disponerande faktorer för att drabbas av bröstcancer. Ärftlighet är en av dessa. 

Andra exempel på riskgrupper är kvinnor med hög bröstdensitet, användning av östrogen 

under en lång tid, kvinnor som får sitt första barn efter 30 års ålder samt sen menopaus 

(Dumalaon-Canaria et al., 2014). Vanligt symtom som förekommer tidigt i 

sjukdomsförloppet är en eller flera knölar i bröstet vid palpation. Andra symtom är 

ömmande bröst, eksem runt bröstvårtan och sår som inte läker på bröstet. Vid spridning av 

cancern förekommer andra symtom som är relaterat till de organ som blir drabbade 

(Myklebust Sørensen & Almås, 2011). 

Diagnostik och behandling 

Diagnostisera bröstcancer görs genom mammografi och palpation. Vid misstänkt fynd görs 

en biopsi som eventuellt fastställer en cancerdiagnos (Ericson & Ericson, 2012). 

Bröstcancer ger inte bara en fysisk påverkan hos kvinnan utan kan eventuellt också utlösa 

en stressreaktion liknande vid en katastrof eller olycka. Mastektomi är en kirurgisk 

behandling av bröstcancer där hela bröstet avlägsnas (Myklebust Sørensen & Almås, 

2011). Cytostatika är en behandling som skadar tumören på så vis att celldelningen 

hämmas. Behandlingen sker enligt program och oftast i samband med annan behandling 

som kirurgi eller strålning (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). 

 

Att leva med bröstcancer 

Både behandling och sjukdomen i sig kan påverka kvinnorna psykiskt genom negativa 

känslor och depressiva symtom (Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011). Vanligt 

förekommande symtom för kvinnor under pågående bröstcancerbehandling är fatigue, 



 2 

ångest och depression (Hamer et al., 2016). I Pedersen, Hack, McClement och Taylor-

Brown (2014) beskriver kvinnor sina erfarenheter från sjukvården där brister i form av 

kommunikation, otillräcklig information samt osäkerhet kring vem de kan vända sig till 

gällande sin bröstcancer. Kvinnorna upplever därför otrygghet i sin situation.  
 

Kvinnor med bröstcancer kan få svårigheter att finna det positiva i livet. Många tankar och 

känslor blir av negativ form. Dessa tankar kan vara om och hur behandlingen kommer 

fungera, funderingar över hur sjukdomen kommer påverka närstående och rädsla för döden 

(Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011). Känsla av hopplöshet är vanligt 

förekommande hos kvinnor som nyligen blivit diagnostiserade med bröstcancer. Kvinnor 

som upplever denna känsla har en risk att utveckla symtom av depressiv karaktär framöver 

(Brothers & Andersen, 2009).  Depressiva symtom kan resultera i social isolering på grund 

av förändring i humöret och känsla av minskad självständighet. En social isolering kan 

upplevas som ett utanförskap i samhället (Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011). 

 

I Grogan och Mechan (2016) beskrivs kvinnors självbild efter mastektomi där flera av 

kvinnorna är glada att de överlevt cancern men att deras självbild är förändrad efter 

operationen. Kvinnor kan uppleva den förändrade kroppsbilden med förlorat bröst eller 

viktförändring som påfrestande. Självförtroende och självbild kan försämras på grund av 

detta genom ångestkänslor och obehag över sin kropp, vilket kan påverka kvinnans sexliv 

negativt (Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011). Bröstet kan vara en viktig faktor för 

sin sexualitet och känslan av att vara kvinna. Ett förlorat bröst kan upplevas som en 

stympning av en kroppsdel och kan därför upplevas som ett stort trauma (Frohlich, Benetti, 

& Stumm, 2014). Andra upplever att ärret påminner dem om att de besegrat cancern och 

upplever en stolthet kring detta (Grogan & Mechan, 2016).  

 

Att både få sjukdomen och sedan gå igenom behandling påverkar det psykosociala och det 

sociala livet. Ökad psykisk stress skapar oro om människors reaktion kring ens sjukdom, 

sänkt självförtroende över att klara av arbetslivet samt rädsla att närstående ska drabbas av 

sjukdomen (Ohaeri, Ofi & Campbell, 2011). Att förlora sitt hår efter cytostatikabehandling 

leder till att alla ser att hon är sjuk. Känslan av att bli behandlad som en sjuk människa kan 

påverka att kvinnan hellre stannar hemma än tar sig ut på aktiviteter. (Nizamli, Anoosheh 

& Mohammadi, 2011). 
 

En kvinna med bröstcancer som är i en relation har en bättre copingförmåga än en kvinna 

som inte är det. Det beror på att kvinnor som är i en relation tillhör ett sammanhang. I 

studien stöder uppfattningen att en person som är en del av en relation har förmågan att 

anpassa sig i sin sjukdom lättare med hjälp av en partner. En kvinna som har en relation 

kan känna sig mer trygg i sin situation att hantera en svår sjukdom som bröstcancer med 

vetskapen att hon har en stöttande partner (Ahmad, Fergus, Shatokhina & Gardner, 2016). 

 

Sjuksköterskans roll  

All hälso- och sjukvårdsverksamhet ska arbeta genom att tillgodose behov av trygghet, 

kontinuitet och säkerhet hos patienter. Arbetet ska utföras med respekt för patientens 

självbestämmande och integritet (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] SFS, 2017:30, kap. 5, 1 

§). En kvinna som har fått diagnosen bröstcancer känner sig vanligen inte sjuk, vilket kan 

göra det svårt för henne att identifiera sig med patientrollen. Möten med sjuksköterska, 

innan påbörjad behandling är vanligtvis kortvariga. Under det kortvariga mötet 

sjuksköterskan har med den drabbade kvinnan är det viktigt att få henne att känna sig sedd 

(Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Sjuksköterskan ska ge stöd till kvinnor med 
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bröstcancer genom ett aktivt lyssnande i mötet (Frohlich, Benetti, & Stumm, 2014). 

Informationen från sjuksköterskan till kvinnan ska vara individanpassad (Fossum, 2013).  

Kontaktsjuksköterska 

I Sverige blir bröstcancerdrabbade kvinnor erbjudna en kontaktsjuksköterska under deras 

behandlingsprocess. Kontaktsjuksköterskan ska finnas som stöd, ge tid för att svara på 

frågor och ge råd, både till patienten och närstående. Detta för att skapa trygghet och 

kontinuitet och därmed förbättra omhändertagandet av patient och närstående (SOU 

2009:11). Närstående anses som en resurs och ska gärna följa med på möten på sjukhuset. 

Många kvinnor uppskattar att ha en kontaktsjuksköterska, eftersom patienten och 

närstående får träffa samma person varje gång, vilket ses som en trygghet (Myklebust 

Sørensen & Almås, 2011).  

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Personcentrerad omvårdnad bygger på tre centrala 

begrepp; patientberättelsen, partnerskapet och dokumentationen. Patientberättelsen är 

personens egna upplevelser om sin sjukdom, sina symtom och hur detta påverkar livet. 

Personens livsberättelse skapar en förutsättning för att personen bakom sjukdomen är i 

fokus och inte sjukdomen i sig. Det är sjuksköterskan som ansvarar för att kvinnan blir 

delaktig i sin vård genom att individanpassa informationen utifrån dennes behov och 

situation (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Patientberättelsen ska alltid vara i fokus 

för ett personcentrerat förhållningssätt, samt att patientberättelsen utgör grunden för 

partnerskapet. Partnerskapet bygger på kommunikation och ett samarbete mellan 

vårdpersonal och patient och närstående och skapar en möjlighet för patienten att bli 

delaktig i sin vård (Ekman et al., 2011). En sjuksköterskas ansvar är att arbeta tillsammans 

med patienten och de övriga i vårdteamet för att främja patientens hälsa. Genom att utgå 

ifrån patientberättelsen kommer patientens egna resurser till användning  (SSF, 2017). I 

partnerskapet arbetar sjuksköterskan och patienten mot ett gemensamt mål utifrån 

patientens kunskap om sin situation och sjuksköterskans professionella kunskap. 

Gemensamt upprättas en vårdplan som dokumenteras för att skapa kontinuitet i vården 

(Ekman et al., 2011). Dokumentation är en viktig del för att den personcentrerade 

omvårdnad ska kunna bedrivas fullt ut (SSF, 2017). 

 

Definition av begrepp 

Livskvalitet 

Livskvalitet relateras ofta till hälsa och välbefinnande. Människan har värden i livet som 

skapar god livskvalitet. Genom att förverkliga dessa värden som ger lycka och 

välbefinnande skapar man förutsättningar för god livskvalitet (Wärnå-Furu, 2017). 

Livskvalitet innebär livstillfredsställelse, behovstillfredsställelse samt självförverkligande. 

Sjuksköterskans uppgift är att skapa förutsättningar i vårdandet för att patienten ska kunna 

uppleva en god livskvalitet (Birkler, 2007).  

En person som är sjuk kommer beskriva känslan av livskvalitet annorlunda till skillnad 

från en frisk person (Birkler, 2007). Kvinnor som återfår sin cancer efter behandlad 

bröstcancer upplever i större utsträckning, en nedsatt känsla av livskvalitet, än de kvinnor 

som blir sjukdomsfria. Anledningarna till att de upplever låg livskvalitet är deras nedsatta 

psykiska, fysiska, sociala och emotionella funktion (Willis, Lewis, Ng & Wilson 2015). 
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Symtom såsom smärta, fatigue, ångest och depression kan påverka kvinnors livskvalitet 

negativt (Denieffe, Cowman & Gooney, 2013). En del kvinnor upplever sig utanför i 

samhället och att de inte kan delta likt andra människor (Willis, Lewis, Ng & Wilson 

2015).  

 

Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Bröstcancerdiagnosen orsakar 

stor förändring i kvinnornas liv med sjukhusbesök och behandlingar. Kvinnor som befinner 

sig i pågående behandling upplever symtom såsom fatigue, ångest och depression, symtom 

som påverkar kvinnornas livskvalitet negativt. Sjuksköterskans ansvar är att tillgodose 

patientens behov av trygghet och skapa förutsättningar för patienten att bli delaktig i sin 

vård. Otillräcklig information och osäkerhet kring vem patienten kan vända sig till 

gällande sin sjukdom, sina symtom och behandling kan skapa otrygghet hos patienter med 

bröstcancer. Denna otrygghet kan minska delaktighet i vården samt bidra ytterligare 

nedsatt livskvalitet hos kvinnorna. Därför är det är viktigt att belysa bröstcancerdrabbade 

kvinnors erfarenheter av stöd och information från sjuksköterskan.  

 

SYFTE  

 

Syftet var att belysa bröstcancerdrabbade kvinnors erfarenhet av sjuksköterskans stöd och 

information. 

 

METOD  

 

Val av Metod 

Den metod som valdes i denna studie var litteraturöversikt med en integrerad analysmetod 

(Friberg, 2012). Enligt Friberg (2012) skapar en litteraturöversikt en överblick av det 

nuvarande forskningsläget inom ett omvårdnadsrelaterat område, vilket var anledningen till 

att denna metod valdes. Enligt Forsberg och Wengström (2015) beskrivs och analyseras 

redan befintliga studier samt enligt Polit och Beck (2017) kan en litteraturöversikt redogöra 

för att forskningsproblemet fortfarande är relevant att studera. I enlighet med Friberg 

(2012) gav en litteraturöversikt möjligheten att studera och sammanställa resultat från både 

kvantitativa och kvalitativa studier. För att kunna besvara syftet ansågs en litteraturöversikt 

vara till fördel då det gav en bred vetenskaplig översikt över hur bröstcancerdrabbade 

kvinnor upplevde sjuksköterskans stöd och information under vårdtiden.  

 

Urval 

 

I en litteraturöversikt behövs inklusionskriterier för att specificera de artiklar som ska 

inkluderas i litteraturöversikten  (Forsberg & Wengström, 2015). De artiklar som användes 

i litteraturöversikten begränsades till Peer Reviewed och Research Article i 

datainsamlingen för att hålla god kvalitet, då det innebär att den är kritiskt granskad av 

andra forskare inom ämnet (Källström, 2017). I datainsamlingen avgränsade vi tidsspannet 

till årtalen 2008-2018 för att få en uppdaterad forskning samt till det engelska språket. För 

att kunna ta del av vetenskapliga artiklar som kunde besvara syftet användes 

inklusionskriterier kvinnor från 18 år och uppåt med bröstcancer som blivit vårdad av 

sjuksköterska. Exklusionskriterier används i datainsamlingen för att exkludera de artiklar 

som inte är relevanta för syftet i litteraturöversikten (Billhult, 2017). I datainsamlingen 
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valdes att exkludera artiklar om män och barn. Detta eftersom det är övervägande vuxna 

kvinnor som drabbas av bröstcancer och därför var män och barn inte relevanta för att 

besvara syftet i denna studie. 

 

Datainsamling  

Datainsamlingen utfördes med hjälp av databasen CINAHL Complete, PubMed och 

PsycINFO. CINAHL Complete användes då det är en databas för artiklar om omvårdnad 

och sjuksköterskor (Polit & Beck, 2017). PubMed är en bred databas med vetenskapliga 

artiklar, främst inom medicin och omvårdnad. På databasen PsycINFO fick vi tillgång till 

psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Vid 

datainsamlingen användes inklusionskriterierna samt exklusionskriterierna för att 

specificera och sålla bort de artiklar som visade sig vara irrelevanta för studien (Statens 

Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2014).  

Sökord 

Enligt Wengström och Forsberg (2015) används sökord för att avgränsa och utgöra en 

grund för datainsamlingen. Svensk MeSH användes för att översätta de svenska begrepp 

som ansågs vara relevanta som sökord till MeSH-termer. I CINAHL användes sökord som 

kallas “Cinahl Subject Headings” och i PubMed användes sökorden “Medical Subject 

Headings”, även kallat MeSH-termer. Valda MeSH-termer och “Cinahl Subject Headings” 

var; Breast Neoplasms, Stress Psychological, Adaptation, Coping, Life Change Events, 

Social Support, Social Adjustment, Nurse-Patient Relation, Nurse’s Role, Nurses, Nursing 

Staff, Nursing Care, Nursing Role, Nursing Staff Hospital, Quality of Life och Support.  

 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) användes boolesk sökteknik för att 

kombinera sökord och synonymer. De sökoperatorer som användes var AND och OR. För 

att koppla ihop två sökord användes AND för att begränsa sökningen, som till exempel 

“Breast Neoplasmas” AND “Nursing Role”. Genom att använda sökoperatoren OR gavs 

ett bredare sökresultat då synonymer till vald term kunde ringas in, som till exempel 

"Nurse-Patient Relations"OR "Nurse's Role" OR "Nursing Staff" OR "Nurses". 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed, CINAHL och PsycINFO 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

Träffar 

Antal 

Lästa 

Abstrakt 

Antal 

Lästa 

Artiklar 

Antal 

Inkluderade 

Artiklar 

PubMed 

2018-04-16 

"Breast Neoplasms" AND 

"Nurse-Patient Relations" OR 

"Nurse's Role" OR "Nursing 

Staff" OR "Nurses" AND 

"Quality Of Life" OR 

"Adaptation, Psychological" 

OR "Stress, Psychological" OR 

"Life Change Events" OR 

"Social Support" OR "Social 

Adjustment" 

 

65 20 6 3 

PubMed 

2018-04-16 

 

"Breast Neoplasmas/Nosring" 

AND "Quality of Life" OR 

"Adaptation, Psychological" 

OR "Stress, Psychological" OR 

"Life Change Events" OR 

"Social Support" OR "Social 

Adjustment" 

 

163 19 4 2 

PubMed 

2018-04-18 

 

 

 

"Nurse-Patient Relations"OR 

"Nurse's Role" OR "Nursing 

Staff" OR "Nurses" AND 

"Breast 

Neoplasmas/Psychologi" 

 

90 17 3 1 

CINAHL 

2018-04-18 

"Nurses" OR "Psychiatric 

Nurses" OR "Public Health 

Service Nurses" OR "School 

Nurses" OR "Nursing" AND 

 "Breast Neoplasmas"  

AND "Quality Of Life" 

5 5 3 2 

CINAHL 

2018-04-19 

 "Breast Neoplasms+" 

AND "Quality Of Life+" OR 

"Adaptation, Psychological+" 

OR "Coping+" OR "Stress, 

Psychological+" OR "Life 

Change Events+" OR "Social 

Adjustment" OR "Support, 

Psychosocial" 

And "Nurse-Patient Relations" 

OR "Nursing Role" OR 

"Nursing Staff, Hospital" OR 

52 10 8 3 
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"Nurses+" 

CINAHL 

2018-04-17 

“Breast Neoplasmas” AND 

“Nursing Role” 

63 12 4 2 

PsycINFO 

2018-04-20 

"Quality Of Life" 

And "Breast Neoplasmas"  

And "Nurses" OR "Psychiatric 

Nurses" OR "Public Health 

Service Nurses" OR "School 

Nurses" OR "Nursing"  

17 7 3 2 

Totalt 455 90 30 15 

 

 

Databearbetning  

 

Första steget i datainsamlingen var att granska titlar för att se om de var relevanta för syftet 

i denna studie. De titlar som ansågs vara av relevans innefattade bröstcancerdrabbade 

kvinnor, stöd, information och sjuksköterskors arbete nära denna patientgrupp. Titlar som 

ansågs relevanta togs sedan vidare till steg två vilket innebar att läsa abstracts. Efter steg 

två blev urvalet snävare och artiklar som ansågs vara relevanta för arbetet laddades ned 

eller beställdes de hem i full text (Rosén, 2017). Vår datainsamling resulterade i 455 träffar 

i de olika databaserna. Därefter gick vi vidare genom att läsa 90 abstracts för att undersöka 

studiernas relevans för vårt syfte. Denna sållning resulterade i 30 vetenskapliga artiklar 

som lästes i full text. För att kunna få en helhet av dessa studier skrevs de ut i pappersform 

och lästes på enskilt håll och sedan gemensamt för att diskutera relevans till syftet samt 

kvalitet. De 15 artiklar som vi gemensamt ansåg vara av relevans för vårt syfte bedömdes 

med Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A) för vetenskaplig 

klassificering som är gjord av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) för att försäkra god kvalitet och finns redovisade i matrisen (Bilaga B).  

 

Dataanalys  

 

I denna litteraturöversikt användes en integrerad analysmetod för att granska innehållet i de 

vetenskapliga artiklar som framkom vid datainsamlingen. Integrerad analysmetod enligt 

Friberg (2012) innebär att övergripande likheter och skillnader identifieras. De 

vetenskapliga artiklarna lästes ett flertal gånger för att skapa ett helhetsperspektiv av 

innehållet och dess sammanhang. För att skapa en överblick över de valda artiklarna 

sammanfattades syfte, metod och resultat av dessa i en matris (BILAGA B). Nästa steg i 

analysen var att identifiera likheter och skillnader i den insamlade datan, på varsitt håll 

med färgkodning. Därefter diskuterades de identifierade likheter och skillnader och 

sammanställdes i ett fristående dokument för att skapa en överblick. Den sammanställda 

datan översattes från engelska till svenska gemensamt med hjälp av lexikon. Genom det 

identifierade materialet formades två huvudteman som löd; kvinnans förväntningar på 

sjuksköterskan och behov av stöd. Dessa huvudteman användes sedan som rubriker i 

resultatet. Ur huvudteman framkom subteman som identifierats ur de två huvudtemans 

material, dessa fynd var likheter och skillnader i materialets innehåll. Dessa subteman 

framställs i underrubrikerna till rubrikerna i resultatet.  
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Forskningsetiska överväganden  

 

Enligt Källström i Henricson (2017) innebär forskningsetik förmåga att reflektera över 

egna värden och värderingar och att ha kunskap att tillämpa etiska principer i oförutsedda 

händelser. Denna studie baseras på vetenskapliga artiklar med forskning där människor 

deltagit. I forskning där människor deltar är det viktigt att ha god forskningsetik. 

Forskningsetik när människor deltar innebär respekt för personens självbestämmande, 

värna om integritet och minimera risken för onödigt lidande. Grunden för detta är 

informerat samtycke. Med informerat samtycke menas att personen ska få tillräcklig 

information angående forskningen och dess innebörd och utifrån informationen välja att 

delta eller inte (Helgesson, 2015). Detta arbete baseras på vetenskapliga artiklar som är 

etiskt granskade, vilket därmed garanterar att de människor som deltagit i studierna 

behandlats enligt ovanstående kriterier.   

 

RESULTAT  

 

Efter att ha granskat och analyserat litteraturen identifierades två huvudteman; kvinnornas 

förväntningar på sjuksköterskan och behovet av stöd. Under huvudtemat kvinnornas 

förväntningar på sjuksköterskan fann vi två subteman; information och kommunikation och 

individuella skillnader. Under huvudtemat behovet av stöd fann vi subteman; 

Individanpassat stöd, Emotionellt stöd och Socialt stöd. Dessa huvudteman och subteman 

visade på de erfarenheterna bröstcancerdrabbade kvinnor hade om stöd och information 

från sjuksköterskan. Den här litteraturöversikten innefattar 15 vetenskapliga artiklar som 

finns i matrisen (BILAGA B). 

 

Kvinnornas förväntningar på sjuksköterskan 

Information och kommunikation 

Kvinnornas önskemål från sjuksköterskan var; att bli sedd och hörd, få emotionellt stöd 

(Remmers et al., 2010) samt att sjuksköterskans hade kompetens och god förmåga att 

kommunicera och ge information (Blows, Blas, Scanlon, Richardson & Ream, 2011; 

Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2011; Gümüs & Çam, 2008). Genom att 

sjuksköterskan var lyhörd och stöttande i sitt bemötande upplevde kvinnorna att de blev 

behandlade med respekt. Det innebar att kvinnornas rädslor blev accepterade av 

sjuksköterskan, att de frågor kvinnorna hade blev besvarade och tagna på allvar samt att 

deras individuella sätt att hantera sin situation uppmuntrades av sjuksköterskan. 

Sjuksköterskans sociala kompetens sågs vara en viktig del av yrkesrollen ansåg kvinnorna, 

men också att sjuksköterskan tog med sina egna känslor och personliga sidor in i relationen 

mellan patient och sjuksköterska (Remmers et al., 2010). 
 

I Dawe, Bennett, Kearney och Westera (2014) och Gümüs och Çam (2008) hade kvinnorna 

önskemål om information angående behandling, tillvägagångssätt samt biverkningar. I en 

annan studie framkom det att kvinnorna hade velat ha mer information angående de olika 

behandlingsalternativen som fanns att tillgå för att bli delaktig i sin vård (Blows, Blas, 

Scanlon, Richardson & Ream, 2011). Kvinnor som var delaktiga i beslut kring sin vård var 

mer tillfredsställda av vården än de kvinnor som inte var involverade (Budden, Hayes & 

Buettner, 2013).   
 

Det redovisades i två studier att information vid fel tillfälle och för mycket information 

kunde resultera i ångest och ha en negativ påverkan på livskvaliteten hos kvinnor med 
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bröstcancer (Dawe, Bennett, Kearney & Westera, 2014; Trevillion, Singh-Carlson, Wong 

& Sherriff, 2015). I Dawe, Bennett, Kearney och Westera (2014) ansåg kvinnorna i studien 

att det var av stor vikt att information från sjuksköterskan framfördes vid rätt tillfälle. Att 

ta emot information tätt inpå operation ansågs som ett komplicerat tillfälle att ta till sig 

information enligt kvinnorna i studien, eftersom detta enbart resulterade i ökad psykisk 

stress och ångest. I studien av Lei, Har och Abdullah (2011) redovisades det att kvinnor 

som genomgår cytostatikabehandling hade ett stort behov av information från 

sjuksköterskan. Studien visade på brister gällande kommunikation och information mellan 

sjuksköterskor och kvinnor med bröstcancer. De brister som framkom var sjuksköterskans 

uppfattning gällande den information som var av störst vikt för kvinnan, jämfört med den 

information som faktiskt ansågs som viktig enligt kvinnorna med bröstcancer. Enligt de 

kvinnor som deltog i studien var information gällande sin sjukdom av störst vikt, detta 

berodde på den ångest de upplevde kring sin sjukdom. Sjuksköterskorna som deltog i 

studien uppfattade information gällande kvinnornas behandling som mest relevant. Studien 

av Blows, Blas, Scanlon, Richardson och Ream (2011) visade också på det stora behovet 

av information kvinnorna hade och att det fanns en variation på hur tillfreds kvinnorna var 

med hur sjuksköterskan kommunicerade med dem. Majoriteten av kvinnorna upplevde att 

sjuksköterskan var lyhörd till deras behov, vilket ökade delaktigheten och 

tillfredsställandet av vården och gav en positiv påverkan på deras livskvalitet. I flera av 

studier framkom det att kvinnor med bröstcancer uppskattade att sjuksköterskan i mötet var 

lyhörd och omtänksam så  att kvinnorna kunde visa sig sårbara och få sina behov sedda av 

sjuksköterskan (Remmers et al., 2010; Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2011; 

Trevillion, Singh-Carlson, Wong & Sherriff, 2015). I mötet skulle sjuksköterskan också 

visa förståelse och intresse för individen framför sig (Gümüs & Çam, 2008) samt att 

informationen skulle vara individanpassad (Remmers et al., 2010). 

Individuella skillnader   

I både Budden, Hayes och Buettner (2013) och Denois, Querre, Chen, Barrault och 

Chauvin (2016) redovisades det att grad av utbildningsnivå hos kvinnorna i studien kunde 

påverka huruvida kvinnorna tog till sig information från sjuksköterskan samt hur delaktiga 

de blev i sin vård. Kvinnor med hög utbildningsnivå hade lättare att ta till sig 

informationen från sjuksköterskan och blev därmed mer delaktiga i sin vård och 

behandlingsplan (Budden, Hayes & Buettner, 2013; Denois, Querre, Chen, Barrault & 

Chauvin, 2016). Harding, Beesley, Holcombe, Fisher och Salmon (2015) visade även på 

att kvinnor med bröstcancer som hade positiv inställning till sig själva och låg nivå av 

ångest i större utsträckning var delaktiga i sin vård. Delaktigheten visade på större 

möjlighet att vara tillfreds med sin behandling, vilket resulterade i en ökad livskvalitet 

(Budden, Hayes och Buettner, 2013; Denois, Querre, Chen, Barrault & Chauvin, 2016; 

Harding, Beesley, Holcombe, Fisher & Salmon, 2015). Det visades att kvinnor med låg 

utbildningsnivå hade svårigheter med att ta till sig informationen från sjuksköterskan och 

genom det inte hade vetskapen om var de kunde vända sig med sina funderingar. Denna 

okunskap hos dessa kvinnor resulterade i att de inte var lika delaktiga i sin vård och 

därmed löpte större risk att inte vara tillfreds med vården (Budden, Hayes & Buettner, 

2013; Denois, Querre, Chen, Barrault & Chauvin, 2016). 
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Behovet av stöd 

Individanpassat stöd 

Sjuksköterskans engagemang ansåg kvinnorna som en viktig faktor för att finna sin inre 

styrka och ha ork att klara av sin situation. Genom sjuksköterskans individanpassade 

omvårdnad upplevde kvinnorna att de fick både sina fysiska och psykiska behov sedda 

samt att sjuksköterskan tog tillvara på kvinnans egna förutsättningar i vårdandet (Stahlke, 

Rawson & Pituskin, 2017). Efter att ha fått ett cancerbesked av en läkare uppskattade 

kvinnorna att ha en sjuksköterska på sjukhuset de kunde kontakta. Anledningen till detta 

var att kvinnorna upplevde det svårt att ta till sig all information från läkaren vid tillfället 

och därför ansåg de sjuksköterskan som ett stöd för dem. Kvinnorna upplevde också att 

sjuksköterskan hade mer tid att ge i samtalet än vad läkaren hade (Drageset, Lindstrøm, 

Giske & Underlid, 2011; Holmberg, 2014; Stahlke, Rawson & Pituskin, 2017).  
 

Det påvisades i flera studier att kvinnor med bröstcancer som hade en sjuksköterska 

tillgänglig för dem, oavsett vilken information de sökte, uppskattade den möjligheten 

eftersom de visste var de kunde vända sig för att få information (Stahlke, Rawson & 

Pituskin, 2017; Blows, Blas, Scanlon, Richardson & Ream, 2011; Remmers et al., 2010; 

Trevillion, Singh-Carlson, Wong & Sherriff, 2015; Drageset, Lindstrøm, Giske & 

Underlid, 2011). I Stahlke, Rawson & Pituskin (2017) beskrevs det att kvinnorna blev 

erbjudna emotionellt stöd från sjuksköterskan. Kvinnorna upplevde att sjuksköterskan hade 

förmågan att individanpassa det emotionella stödet utifrån kvinnans behov. De positiva 

effekterna av att anpassa stödet till individen var att kvinnorna upplevde att sjuksköterskan 

var engagerad i deras situation och kunde uppmärksamma deras behov, respekterade 

kvinnans integritet och självbestämmande samt att det skapade en god relation mellan 

sjuksköterskan och patienten. En god relation med sjuksköterskan hade en positiv påverkan 

på tillfredsställelsen av vården. Kim, Choi, Han och Kim (2017) beskrev att det enskilda 

mötet med sjuksköterskan kunde minska besvär med humörsvängningar, ångest och 

depression. Det visade på en förbättrad fysisk, emotionell och social funktion hos 

kvinnorna, vilket hade en positiv påverkan på deras livskvalitet.  

Emotionellt stöd 

Emotionellt stöd från sjuksköterskan uppskattades av kvinnorna i jobbiga situationer och 

främst efter operation. Sjuksköterskan kunde visa med en hand eller en omfamning att 

stödet fanns där (Remmers et al., 2010), eller bara ett telefonsamtal från sjuksköterskan 

kunde anses som god omvårdnad (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2011). I en 

studie av Grimsbø, Ruland och Finset (2012)  kunde kvinnorna få kontakt med 

sjuksköterskan över mejlen. Mejlkontakt med sjuksköterskan visades gynna kvinnorna 

genom att det ökade tillgängligheten att få kontakt med en sjuksköterska samt att de 

underlättade för kvinnorna att få svar på privata frågor som de inte vågat ställa vid ett 

fysiskt möte. I det emotionella stödet var detta viktigt då sjuksköterskan kunde avleda och 

distrahera från sjukdomen och sorgen med humor och glädje samt att uppmuntra kvinnorna 

att tala om det vardagliga livet utöver sjukdomen (Remmers et al., 2010).  

Socialt stöd  

Det sociala stödet hos kvinnorna innefattade främst stödet från närstående såsom 

familjemedlemmar och vänner. Detta stöd ansågs som viktigast enligt kvinnorna (Salonen 

et al., 2013; Dawe, Bennett, Kearney & Westera, 2014). Enligt kvinnorna i Dawe, Bennett, 

Kearney och Westera (2014) var stödet från närstående speciellt viktigt när de kommit hem 
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från sjukhuset för att klara av situationen. Det visade sig i Budden, Hayes och Buettner 

(2013) att kvinnor som hade en partner som var delaktig i sjukdomen och behandlingen var 

mer tillfreds med valet av sin behandling, än de som inte hade det. I Salonen et al. (2013) 

ansåg enbart en minoritet av de kvinnor som deltog sjuksköterskan som en del av det 

sociala stödet. Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2011) och Grimsbø, Ruland och 

Finset (2012) visade en annan sida av detta, där en del kvinnor i studien upplevde att de 

kunde dela sina personliga tankar kring sjukdomen med närstående, men helst ville dela 

dessa tankar med en sjuksköterska eftersom de inte var känslomässigt involverade. 

 

DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa bröstcancerdrabbade kvinnors erfarenhet 

av sjuksköterskan stöd och information. Det två huvudteman som framkom i resultatet var 

kvinnornas förväntningar på sjuksköterskan och behovet av stöd. I resultatet framkom det 

att kvinnorna hade stort behov av information och förväntningar på sjuksköterskan att ha 

god förmåga att kommunicera. Det framkom att sjuksköterskans förmåga att anpassa stöd 

och information till individen samt sjuksköterskans uppmuntran till närståendes deltagande 

i vården, kunde öka möjligheten för kvinnorna att bli mer delaktiga i sin vård. 

Delaktigheten ökade i sin tur kvinnornas tillfredsställelse av vården och därmed deras 

livskvalitet. 

 

I flera studier redovisade i resultatet framkom det att kvinnor med bröstcancer uppskattade 

en sjuksköterska som var tillgänglig för dem och som stöttade dem utifrån deras 

individuella behov (Stahlke, Rawson & Pituskin, 2017; Blows, Blas, Scanlon, Richardson 

& Ream, 2011; Remmers et al., 2010; Trevillion, Singh-Carlson, Wong & Sherriff, 2015; 

Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2011). En specifik sjuksköterska som tilldelas 

patienten, som i Sverige benämns som en kontaktsjuksköterska, ska finnas som ett stöd för 

en kvinna med bröstcancer samt närstående för att skapa trygghet och kontinuitet, vilket 

förbättrar omhändertagandet av en patient som drabbats av en cancerdiagnos (SOU 

2009:11). Enligt studier redovisade i resultatet bidrog god kommunikation och 

individanpassad information till att kvinnan blev delaktig sin vård och att delaktigheten i 

sin tur bidrog till ökad livskvalitet (Budden, Hayes & Buettner, 2013;  Denois, Querre, 

Chen, Barrault & Chauvin, 2016; Harding, Beesley, Holcombe, Fisher & Salmon, 2015; 

Stahlke, Rawson & Pituskin, 2017;). Ekman et al. (2011) menar att kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient är en viktig byggsten för att upprätta ett partnerskap där patienten 

är delaktig. Partnerskapet är en central del inom personcentrerad vård (Ekman et al., 2011) 

och en av sjuksköterskans kärnkompetenser (SFF, 2017). I resultatet redovisades att 

oönskad information och information vid fel tillfälle kunde resultera i en ökning av 

psykiska besvär såsom ångest hos kvinnor med bröstcancer (Dawe, Bennett, Kearney & 

Westera, 2014; Trevillion, Singh-Carlson, Wong & Sherriff, 2015) och enligt Pedersen, 

Hack, McClement och Taylor-Brown (2014) upplever kvinnor med bröstcancer brister 

kring hur sjukvården ger information. Enligt Willis, Lewis, Ng och Wilson (2015) lider 

kvinnor med bröstcancer redan av sin nedsatta psykiska, fysiska och emotionella funktion 

med eventuell ångest och symtom av depressiv karaktär, men Kim, Choi, Han och Kim 

(2017) beskriver att kvinnans enskilda möte med sjuksköterskan visade på en förbättrad 

psykisk, fysisk och emotionell funktion samt att det kunde minska den ångest som 

kvinnorna upplever och därmed ha en positiv påverkan på kvinnans livskvalitet. Ekman et 

al. (2011) beskriver vikten av patientberättelsen där sjuksköterskan tar del av patientens 
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livsberättelse med personens egna upplevelser av sjukdomen och symtom, som i sin tur 

utgör grunden för partnerskapet där patientens behov är i fokus. Gynnsamma effekter av ett 

individanpassat stöd var en god relation mellan sjuksköterskan och kvinnor med 

bröstcancer. Det bidrog till att kvinnans integritet och självbestämmande respekterades, 

vilket ökade delaktighet i vården (Stahlke, Rawson & Pituskin, 2017). Van Mol et al. 

(2016) beskriver att en viktig del av sjuksköterskans personcentrerade vårdarbete är god 

kommunikation för patientens delaktighet samt att det kan bidra till att vårdtiderna blir 

kortare. 
 

I resultatet redovisades det att grad av utbildningsnivå kunde påverka hur kvinnan tog till 

sig information från sjuksköterskan. En högre utbildningsnivå resulterade i större förståelse 

av information samt delaktighet i sin vård (Budden, Hayes & Buettner, 2013; Denois, 

Querre, Chen, Barrault & Chauvin, 2016). I enlighet med Ekman et al. (2014) är det viktigt 

att sjuksköterskan tar del av patientberättelsen i sitt möte med kvinnan för att skapa sig en 

uppfattning om hur informationen kan förankras hos individen, då grad av utbildningsnivå 

inte ska avgöra huruvida kvinnan blir tillfreds med vården eller inte. 
 

Stöd från närstående och det sociala nätverket kvinnorna hade visade sig vara en viktig del 

för kvinnorna i sin vårdplan och behandling (Salonen et al., 2013; Dawe, Bennett, Kearney 

& Westera, 2014). Myklebust Sørensen och Almås (2011) beskriver närstående som en 

resurs och i enlighet med detta anser vi att närstående gärna ska delta i möten med 

sjuksköterskan. Ahmad, Fergus, Shatokhina och Gardner (2016) visade på att kvinnor med 

bröstcancer som lever i en relation har bättre copingförmåga än de kvinnor med 

bröstcancer som inte har det. Denna goda copingförmågan berodde på att kvinnorna 

upplevde en trygghet med att ha en partner att luta sig emot. Att ha en partner som var 

delaktig i vården visade att kvinnorna i större utsträckning var nöjda med sitt val av 

behandling (Budden, Hayes & Buettner, 2013) samt att vårdtiderna kunde förkortas (Van 

Mol et al., 2016). Dock visade Dorros, Segrin och Badger (2017) att en partner till en 

kvinna med bröstcancer bekymrade sig mycket över sin egen funktion i rollen som en 

stöttepelare till den sjuka kvinnan, så i enlighet med detta anser vi att det är viktigt att 

sjuksköterskan också tar partnerns mående i åtanke och stöttar partnern eller hjälper 

partnern att finna stöttning på annat håll. Eftersom partnern ansågs som en viktig del i 

kvinnans stöd i sin sjukdom (Salonen et al., 2013; Dawe, Bennett, Kearney & Westera, 

2014) samt att det kunde öka kvinnans tillfredsställelse av vården och livskvalitet (Budden, 

Hayes & Buettner, 2013).  
 

I resultatet framkom det att otillfredsställelse av vården kunde resultera i en negativ 

påverkan på en kvinnas livskvalitet (Budden, Hayes & Buettner, 2013; Denois, Querre, 

Chen, Barrault & Chauvin, 2016). Enligt Birkler (2007) är behovstillfredsställelse en av 

grunderna för god livskvalitet samt att sjuksköterskan ska arbeta för att skapa 

förutsättningar för att en kvinna med bröstcancer ska uppleva god livskvalitet. Bayram, 

Durna och Akin (2014) beskrev att sjuksköterskans tillgänglighet, förverkligande av 

kvinnornas behov och respekten för kvinnans integritet i samtalet kunde bidra till en ökad 

tillfredsställelse av vården. I enlighet med Birkler (2007) och Bayram, Durna och Akin 

(2014) ser vi sjuksköterskans respekt för kvinnans integritet samt sjuksköterskans 

tillgänglighet som en viktig faktor för att skapa förutsättningar i omvårdnaden. I enlighet 

med Budden, Hayes och Buettner (2013) ska kvinnan få sina behov tillfredsställda samt att  

sjuksköterskan ska skapa en kontinuitet i vården vilket kan bidra till en god livskvalitet 

Ekman et al. (2011) menar på att en grundförutsättning för att skapa en kontinuitet i vården 

är en dokumentation av vårdandet i samråd med patienten. Dokumentation som Ekman et 

al. (2011) nämner gällande kvinnans symtom och hennes egna förutsättningar för god 
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livskvalitet anses också enligt författarna vara av stor vikt för att skapa kontinuitet i 

vårdandet och därmed en trygghet.  

 

Metoddiskussion  

Vi valde att göra en litteraturöversikt då vi ville skapas oss en bred bild av forskningsläget 

kring bröstcancerdrabbade kvinnors erfarenhet av sjuksköterskans stöd och information. 

Intervjustudie hade varit ett alternativ för en mer subjektiv förståelse av kvinnornas 

erfarenheter (Danielson, 2017). Nackdelar med en litteraturöversikt kan vara att urvalet av 

artiklar blir utvalda utifrån författarnas egna åsikter (Friberg, 2012), vilket hafts i åtanke 

under datainsamlingen och dataanalysen för att minimera egentolkning av materialet.  
 

CINAHL Complete, PsycINFO och PubMed var de databaserna som användes. Genom att 

söka i dessa databaser höjs trovärdigheten för arbetet då de är fokuserade på omvårdnad 

(Henricson, 2017). Eftersom syftet var att belysa bröstcancerdrabbade kvinnors 

erfarenheter av sjuksköterskans stöd och information användes boolesk sökteknik med 

MeSH-termer som beskrev; bröstcancer, stöd och sjuksköterskan roll. De valda MeSH-

termer som motsvarade sjuksköterskans roll och bröstcancer gav ett bra sökresultat. 

Kombinationerna av sökorden resulterade i att samma artiklar återkom, vilket ökade 

sensitiviteten i denna studie (Henricson, 2017). För att få en förståelse för kvinnornas 

erfarenheter användes begreppet livskvalitet och synonymer till detta i sökningarna. Dessa 

sökningar resulterade i 15 vetenskapliga artiklar som kunde visa på hur viktigt stödet och 

informationen från sjuksköterskan är. En svaghet i vår datainsamling var att författarna 

sökte i en varsin databas. Detta kan ha påverkat valet av artiklar som inkluderats eller 

exkluderats.  
 

Inklusionskriterier som Peer Reviewed och Research Article valdes för att trovärdigheten i 

arbetet skulle öka, då dessa kriterier innebär att artiklarna är kritiskt granskade av andra 

forskare inom ämnet (Källström, 2017). Begränsning av årtal gjordes för att få en 

uppdaterad forskning, vilket ansågs öka trovärdigheten ytterligare. Vid datainsamlingen 

valdes att enbart söka på artiklar skriva på engelska. I första sökningen för att se 

omfattningen av artiklar kopplat till vårt syfte fann vi inga artiklar skriva på svenska, 

endast artiklar skriva på engelska. Därför valde vi att begränsa sökningen till engelska 

artiklar. Ett annat valt inklusionskriterium var kvinnor över 18 år och uppåt, men ingen 

vikt lades på vilken typ av behandling de genomgått eftersom det inte var relevant för 

syftet. Exklusionskriterierna som användes var män och barn eftersom den valda gruppen 

att studera om var kvinnor. Trots detta valde vi att ta med en studie där både kvinnor med 

bröstcancer och män med prostatacancer deltagit. Valet att inkludera denna studie trots att 

män också var deltagare var att studien redovisade kvinnornas och männens resultat 

separat.  
 

Genom att använda artiklar av samma design ökar validiteten i en litteraturöversikt 

(Henricson, 2017). Majoriteten av artiklarna som valdes att inkluderas var kvalitativa 

intervjustudier. Att majoriteten av artiklarna var kvalitativt utförda var inte planerat men 

genom att inkludera dessa gav det en subjektiv bild av kvinnornas erfarenhet. 

Kvalitetsbedömningen som gjordes med Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

(Bilaga A) för vetenskaplig klassificering som är gjord av Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) var svårt att utföra då beskrivning av 

kraven på klassificeringen uppfattades otydliga. De artiklar som klassificerades som I, II 

och III kan därför ha motiverats som en annan grad av klassificering av någon annan. Att 

klassificera en II var svårt, då kraven för en II inte var utskriven i textform utan endast 
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befann sig mellan I och III. Kvalitetsgranskningen utfördes av båda författarna på vardera 

håll för att sedan jämföras, detta enligt Henricson (2017) stärker reliabiliteten i studien. 

Åtta artiklar var av hög kvalitet (I) och sju artiklar var av medel kvalitet (II). Om antalet 

artiklar med god kvalitet hade varit fler så hade tillförlitligheten varit ännu större, men 

valet att inkludera de artiklar med medel kvalitet var för att vi hittade en begränsad mängd 

av artiklar med god kvalitet som berörde syftet. De artiklar som klassificerades med låg 

kvalitet (III) exkluderades. De studier som är inkluderade är utförda i olika länder som 

Australien, Finland, Frankrike, Kanada, Malaysia, Norge, Storbritannien, Sydkorea, 

Turkiet, Tyskland, och USA. Då studierna är utförda i olika länder ser förhållandena i 

sjukvården olika ut. Detta har vi haft i åtanke då sjuksköterskans ansvarsområden kan se 

olika ut beroende på land. I Sveriges erbjuds en kontaktsjuksköterska för en 

bröstcancerdrabbad kvinna (SOU 2009:11) men denna resurs med samma ansvarsområde 

har inte redovisats i de inkluderade artiklarna från andra länder. I resultatet har det inte 

lagts några värderingar kring vilket land kvinnorna vårdats i gällande deras erfarenheter av 

sjuksköterskans stöd och information.  
 

De artiklar som användes för att sammanställa resultatet var skrivna på engelska, då denna 

litteraturöversikt var skriven på svenska kan trovärdigheten ha påverkats. Genom att 

använda lexikon och på enskilt håll översätta för att sedan jämföras och diskuteras försökte 

vi minimera risken till felöversättning. En styrka i litteraturöversikten var att endast 

inkludera etiskt granskade studier. Detta är vår första litteraturöversikt vilket kan ha 

resulterat i att feltolkningar kan ha förekommit av kvinnornas upplevda erfarenhet. 

 

Slutsats   

Ur denna litteraturöversikt framkom det att sjuksköterskans stöd och sättet sjuksköterskans 

förmedla information på kunde påverka den bröstcancerdrabbade kvinnans erfarenhet av 

vården positivt eller negativt. Genom att sjuksköterskans aktivt lyssnade till deras behov 

och individanpassade informationen kunde kvinnornas oro och ångest minska samt att det 

skapade en delaktighet i vården från kvinnornas sida. Motsatsen till detta där kvinnorna 

upplevde att sjuksköterskans gav information vid fel tillfälle resulterade i ytterligare 

ångestkänslor och därmed nedsatt delaktighet i vården. Kvinnorna upplevde att social 

kompetens hos sjuksköterskan var en viktig resurs, då det innebar att sjuksköterskan kunde 

ställa rätt frågor och utifrån det ge kvinnorna den information de önskade. De kvinnor som 

upplevde brister i kommunikation och information blev i större utsträckning inte delaktiga 

i sin vård, vilket resulterade i otillfredsställelse. Personcentrerad omvårdnad skulle öka 

tillfredsställelsen hos kvinnorna med bröstcancer. Kvinnans egna upplevelser och 

förutsättningar skulle hamna i fokus genom att sjuksköterskan tar del av patientberättelsen. 

Delaktigheten skulle öka genom det upprättade partnerskapet och en kontinuitet skulle 

skapas genom dokumentation av vårdandet. Alla dessa centrala delar inom personcentrerad 

omvårdnad skulle leda till att kvinnornas önskemål om individanpassad information skulle 

manifesteras. Det är viktigt att sjuksköterskan anpassar information och stöd utifrån 

individen framför sig. Därför anses anpassad vård till individen som en viktig kunskap 

sjuksköterskan uppmanas att använda.  

Fortsatta studier  

Eftersom denna studie endast inkluderade bröstcancerdrabbade kvinnors erfarenheter av 

sjuksköterskans stöd och information skulle det vara intressant att undersöka män som 

drabbas av en bröstcancer, om deras behov av stöd och information skulle varit densamma. 

Det skulle även vara av intresse att studera skillnader mellan behovet av stöd och 
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information beroende på vilken ålder kvinnorna befinner sig i när de diagnosticeras med 

bröstcancer. Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur stödet till närstående ser ut 

eftersom även de påverkas när deras närstående drabbas av en allvarlig sjukdom.  

Klinisk tillämpbarhet  

Det som denna litteraturöversikt belyst var bröstcancerdrabbade kvinnors erfarenhet av 

stöd och information från sjuksköterskan samt vikten av den personcentrerade 

omvårdnaden för att öka delaktigheten i vården. En kontaktsjuksköterska skapar en 

kontinuitet och trygghet i omvårdnaden genom sitt individanpassade stöd. Dock anser vi 

att oavsett diagnos finns en stor fördel med att anpassa stöd och information till individen 

framför sig för att öka tillfredsställelsen och delaktigheten i vården. 
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BILAGA A 

Tabell 2. 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. 

Avsikten 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. 



 II 

BILAGA B 

Tabell 3. Matris över inkluderade artiklar  

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 (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Blows, E., Blas, J., 

Scanlon, K., 

Richardson, A., & 

Ream, E.  

2011 

England 

Information and 

support for older 

women with breast 

cancer. 

Syftet var att 

undersöka vilka 

behov av stöd och 

information äldre 

kvinnor med 

bröstcancer har 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Kvinnor med 

bröstcancerdiagnos, över åldern 65 år 

och kunna skriva och prata engelska 

Datainsamling: Intervjuer i grupper 

eller intervju över telefon 

Analys: Data delades först in i teman 

och meningsenheter, för att sedan 

delas in i kategorier för att hitta 

mönster  

12 

(-) 

Kvinnorna ansåg att sjuksköterskorna 

var en viktig roll i deras vård för att få 

information och stöd och därmed bli mer 

delaktig i sin vård och behandling.   

 

K 

II 

Budden, L., Hayes B., 

& Buettner, P. 

2014 

Australien 

 

 

 

 

 

Women’s decision 

satisfaction and 

psychological distress 

following early breast 

cancer treatment: a 

treatment decision 

support role for 

nurses 

 

Syftet var att 

undersöka kvinnors 

tillfredsställelse av 

beslutet av 

behandling och hur 

deras nivå av ångest 

påverkas av 

behandlingen för 

bröstcancer i ett 

tidigt stadium 

 

Design: En prospektiv tvärsnittsstudie 

Urval: Kvinnor i en tidig fas i sin 

bröstcancer  

Datainsamling: Kvinnorna fick 

frågeformulären “Treatment Decision 

Satisfaction Questionnaire” och “Breif 

Symtom Inventory-18” mailade till 

sig. 

Analys:  

Deskriptiv analys genomfördes av all 

data 

 

n=104 

(3) 

 

Kvinnor som var delaktiga i beslut om 

sin behandling var mer tillfredsställda än 

de som inte var delaktiga och upplevde 

därmed en högre nivå av livskvalitet. 

Ångest påverkade tillfredsställelsen och 

livskvaliteten negativt.   

P 

I 



 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 

 

  

  Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Dawe, D., Bennet, L., 

Kearney, A., & 

Westera, D. 

2014 

Kanada 

 

Emotional and 

informational 

needs for women 

experiencing 

outpatient surgery 

for breast cancer 

 

Syftet var att ta reda 

på vilken 

information och 

vilka emotionella 

behov kvinnor 

upplevde vid 

bröstcanceroperation 

i öppenvården. 

 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Deltagandet var öppet för 

kvinnor som genomgått 

bröstcanceroperation i öppenvården 

och hade förmåga att berätta om 

upplevelsen. 

Datainsamlig: Semistrukturerad 

intervju med öppna frågor som varade 

en timme. 

Analys: Data analyserades med en 

kvalitativ, systematisk innehållsanalys. 

Innehållet delades in i preliminära 

koder. I diskussion kom de fram till 

slutgiltiga koder och teman. 

n= 29 

(10) 

 

 

Kvinnorna ansåg att det fanns en del 

aspekter för sjuksköterskan att arbeta på, 

såsom tidpunkt när information gavs samt 

vikten av att få deras behov av stöd i 

hemmet uppfyllda. 

 

K 

II 

 

Denois, V. R., 

Querre, M., Chen, L., 

Barrault, M., & 

Chauvin, F.  

2016 

Frankrike 

 

 

 

 

 

Inequalities and 

Barriers to the use 

of supportive care 

among young 

breast cancer 

survivors: a 

Qualitative 

understanding 

 

Syftet med studien 

var att identifiera 

hinder för att den 

stödjande vården 

skulle vara ojämlik.  

 

Design: Kvalitativ induktiv 

intervjustudie 

Urval: Unga kvinnor under 50 år, som 

har behandlats med operation, strålning 

eller cytostatika behandling utan 

metastaser samt 6 månader- 2 år sen 

behandling. 

Datainsamling: Intervjuer individuellt 

och i grupp, mellan 50 min - 120 min.  

Analys: Materialet analyserades med  

teman och kategorier. 

n=36 

(2) 

 

Kvinnor med låg utbildning hade 

svårigheter att ta till sig information och att 

använda vården som fanns tillgänglig för 

dem jämfört med kvinnor med högre nivå 

av utbildning. Det visade på att 

informationen behövde anpassas till 

personen framför.  

K 

I 



 IV 

 

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 (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Drageset, S., 

Lindstrøm, T C., 

Giske, T., & 

Underlid, K.  

2011 

Norge 

 

“The Support I 

Need”  

Women’s Experience 

of Social Support 

After Having 

Recieved Breast 

Cancer Diagnosis 

and Awaiting 

Surgery  

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

kvinnors individuella 

upplevelser av socialt 

stöd efter 

bröstcancerdiagnos 

och i väntan på 

operation 

 

Design: En deskriptiv kvalitativ 

studie 

Urval: Nydiagnostiserade patienter 

med bröstcancer i väntan på första 

operationen, äldre än 18 år och 

förmåga att skriva och prata norska 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer som varade mellan 50-

120 minuter 

Analys: Data bearbetades och 

meningsfulla enheter och teman 

identifierades till djupare tolkning. 

 

n=21 

(-) 

 

Socialt stöd var viktigt för kvinnor 

med bröstcancer. Både stöd från 

familj och från vårdpersonal var 

viktigt för att skapa trygghet. Socialt 

stöd gav styrka, men för mycket 

kunde kännas överväldigande. 

 

K 

I 

Grimsbø, G. H., 

Ruland, C. M., & 

Finset, Arnstein. 

2011 

Norge 

 

 

 

 

 

Cancer patients’ 

expressions of 

emotional cues and 

concerns and 

oncology nurses’ 

responses, in an 

online patient-nurse 

communication 

service 

 

Syftet med studien 

var att se vilka 

emotionella signaler 

och bekymmer bröst 

och prostatacancer 

patienter  uttryckte 

via e-mail 

kommunikation med 

onkologsjukskötersk

an, samt vad 

sjuksköterskan 

svarade till 

patienterna. 

 

Design: Delstudie av en 

randomiserad kontrollerad studie 

Urval: Bröst- eller prostatacancer 

under behandling, 18 år uppåt, 

förmåga att läsa och tala norska, 

internetuppkoppling 

Datainsamling: Deltagarna fick 

tillgång till en webplats i 1 år för att 

kunna kommunicera med 

sjuksköterskor. 

Analys: Materialet analyserades 

med kodning och teman efter 

uttryckta känslor. 

 

n=60 

(-) 

 

Kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska visade på att patienten 

ville dela med sig till sjuksköterskan 

om sina känslor och bekymmer. 

 

 

RCT 

II 

 



 V 

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 (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Gümüs, A., & Çam, 

O. 

2008 

Turkiet 

  

Effects of Emotional 

Support-Focused 

Nursing Interventions 

on the Psychosocial 

Adjustment of Breast 

Cancer Patients 

Syftet var att 

undersöka effekten av 

emotionellt stöd från 

sjuksköterskor på 

psykosocial anpassning 

hos patienter med 

bröstcancer. 

 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Tidigt stadium i sin 

bröstcancersjukdom, inga metastaser 

eller tidigare cancersjukdom, ingen 

annan kronisk eller psykisk sjukdom, 

minst genomfört grundskolan, inga 

kommuntikationssvårigheter 

Datainsamling: Två frågeformulär 

som patienterna fick fylla i vid olika 

två tillfällen och intervju 

Analys: Datan analyserades genom 

att jämföra datan från första tillfället 

med datan från sista tillfället 

n= 91 

(61) 

 

Jämförelsen mellan första och sista 

intervjun visade att patienterna 

upplevde lägre nivå av psykisk stress 

efter det emotionella stödet från 

sjuksköterskan. 

 

K 

II 

 

Harding, R., Beesley, 

H., Holcombe, C., 

Fisher, J., & Salmon, 

P. 

2015 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

Are patient-nurse 

relationships in breast 

cancer linked to adult 

attachment style? 

 

 

Syftet med studien var 

att se om en positiv 

eller negativ inställning 

till sig själv påverkar 

resultatet av stödet från 

vården. 

 

Design: En prospektiv tvärsnittsstudie 

Urval: Kvinnor med bröstcancer 1-3 

år tidigare och genomgått 

mastektomi. Patienter med 

metastaser, pre-cystatikabehandling 

blev exkluderade. 

Datainsamling: Frågeformulären: 

“The relationship”, “The 

relationships scales”, “The general 

health”, “The perceived professional 

support”. 

Analys: Materialet analyserades med 

ett statistikprogram. 
 

n=153 

(17) 

 

Patienter som hade en positiv 

inställning till sig själva och inte 

upplevde ångest kände sig bättre 

stöttade av sjuksköterskan, vilket 

resulterade i god relation mellan 

patient och sjuksköterskan samt ökat 

välbefinnande. 
 

P 

I 

 



 VI 

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 (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Holmberg, C. 

2014 

Tyskland 

  

No one sees the fear: 

Becoming diseased 

before becoming ill—

Being diagnosed with 

breast cancer. 

 

Syftet med denna 

artikel var att förstå 

orsaken till den 

kvarstannande oron 

kvinnor upplever efter 

bröstcancer 

behandling. 

 

Design: Kvalitativ Intervjustudie 

Urval: Kvinnor med nyligen 

diagnostiserad bröstcancer som 

befann sig på sjukhuset där studien 

gjordes. 

Datainsamling: Intervjuer som 

transkriberades. 

Analys: Analysen gjordes med hjälp 

av ett dataprogram Atlas.ti. 

 
 

 

n=31 

n=17 patienter 

n=4 

onkolog/läkare 

n=10 

sjuksköterskor 

  

Resultatet visade på att 

patienternas liv och självbild 

förändrades negativt efter att 

ha fått diagnosen bröstcancer 

men fann ett stöd hos 

sjuksköterskan. 

  

K 

II 

 

Kim, Y., Choi, K., 

Han, K., & Kim, H. 

2017 

Sydkorea 

 

 

A psychological 

intervention 

programme hos 

patients with breast 

cancer under 

chemotherapy and at 

a high risk of 

depression: A 

randomised clinical 

trial 

Denna studie syftade 

till att utveckla och 

genomföra enskilda 

interventionsmöten 

ledda av 

sjuksköterskor för att 

minska psykisk stress 

och öka livskvaliteten 

hos patienter med 

bröstcancer som hade 

genomgått kemoterapi 

och hade hög risk för 

depression 

 

Design: En randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: Kvinnliga patienter med 

bröstcancerdiagnos under 

cytostatikabehandling, hade högrisk 

att drabbas av depression, 20 år 

uppåt, förstå och kunna skriva på 

koreanska samt visat sitt samtycke att 

delta 

Datainsamling: Sju veckors 

interventionsprogram och 

mätinstrument 

Analys: Data analyserades med 

modeller och dataprogram 

 

N=152 

(92) 

Interventionsgruppen visade 

signifikant minskning av 

humörsvängningar, ångest 

och depression samt 

förbättrad fysisk och 

emotionellt funktion samt 

förbättrad livskvalitet. 

RCT 

II 



 VII 

  

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 (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Lei, C P., Har, Y C., 

& Abdullah, K L. 

2011 

Malaysia 

  

Informational 

Needs of Breast 

Cancer Patients on 

Chemotherapy: 

Difference 

between Patients’ 

and Nurses’ 

Perceptions 

 

Syftet var att identifiera 

den information som 

bröstcancerpatienter 

önskade vid första och 

fjärde cykeln av 

cytostatikabehandling 

från både patientens och 

sjuksköterskans 

uppfattning. 

 

Design: Longitudinell studie 

Urval: Nydiagnostiserade bröstcancerpatienter 

under pågående cytostatikabehandling och 

sjuksköterskor som arbeta nära patienterna 

Datainsamling: Patienterna och 

sjuksköterskorna fick en enkät om 

informationsbehov vid första och fjärde cykeln  

Analys: Jämförelse mellan patienternas och 

sjuksköterskornas resultat från enkäterna vid 

de olika tillfällena 

 

n=169 

patienter 

(70) 

n= 39 

sjuksköterskor 

(-) 

 

Resultatet visade att  

patienterna hade ett stort 

behov av information. 

Patienterna ansåg att 

information om sjukdomen 

som viktigast medan 

sjuksköterskor uppfattade 

att information om 

behandling var viktigast. 

 

P 

I 

 

Remmers, H., 

Holtgräwe, M., & 

Pinkert, C. 

2010 

Tyskland 

 

 

 

 

 

 

Stress and nursing 

care needs of 

women with breast 

cancer during 

primary treatment: 

A qualitative study 

 

Syftet med studien var 

att ta reda på vilka 

specifika hinder som 

påverkar kvinnan vid 

första tiden av 

behandling och vilka 

behov och förväntningar 

de hade på 

sjuksköterskan 

 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Kvinnor i tidigt skede i bröstcancer, 

inga metastaser, ingen annan malign sjukdom 

samt förmåga att förstå tyska 

Datainsamling: Intervjuer som varade 20-50 

minuter 

Analys: Innehållet delades upp i kategorier och 

subkategorier som sedan bildade teman 

 

n= 42 

(-) 

 

Det framkom att kvinnorna 

hade mer psykologiska 

besvär än fysiska och att 

de önskade emotionellt 

stöd från sjuksköterskan. 

K 

II 

 



 VIII 

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 (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Salonen, P., Tarkka, 

M-T., Kellokumpu-

Lehtinen, P-L., 

Koivisto, A-M., 

Aalto, P., & 

Kaunonen, M.  

2012 

Finland 

 

Effect of social 

support on changes in 

quality of life in early 

breast cancer patients: 

a longitudinal study 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 1 

vecka efter 

operation sedan 6 

månader det sociala 

stödet från de 

sociala nätverk som 

omringar 

patienterna samt 

sjuksköterskans stöd 

och hur 

livskvaliteten var 

Design: Klinisk kontrollerad studie 

med en kontrollgrupp och en 

interventionsgrupp 

Urval: Kvinnor mellan 18-75 år, 

nydiagnostiserad och opererad 

bröstcancer samt läs- och 

skrivkunnig på finska 

Datainsamling: Bakgrund som till 

exempel ålder, utbildning, 

yrkesstatus och minderåriga barn 

etc insamlades. Quality of life 

mättes med enkäter och Social 

support mättes med sjuksköterskans  

”skala för socialt stöd”. 

Analys: Materialet sammanställdes i 

procent, medianer, avvikelser för att 

sedan kunna se karaktäristiska drag 

från kontrollgrupp och 

interventionsgruppen. 

 

n=164 

(-) 

 

Resultatet visade att familj och vänner 

var viktigt stöd men att sjuksköterskans 

stöd inte hade någon signifikant 

skillnad.  

 

CCT 

I 



 IX 

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 (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Stahlke, S., Rawson, 

K., & Pituskin, E.  

2017 

Kanada 

 

Patient perspective on 

nurse practitioner care 

in oncology in 

Canada 

 

Syftet med studien 

var att se hur 

kvinnorna upplevde 

att ha en 

“praktiserande” 

sjuksköterska 

tillgänglig. 

 

Design: Kvalitativ intervjustudie 

Urval: Bröstcancerpatienter med 

en “praktiserande” sjuksköterska 

tillgänglig. 

Datainsamling: Intervjuer med 

kvalitativa frågor 

Analys: Materialet analyserades 

och tolkades till teman och olika 

mönster mellan teman. 

 

n=9 

(-) 

 

Kvinnorna uppskattade att ha 

sjuksköterskans stöd. Resultatet visade 

även patienternas bild av hur rollerna i 

sjukvården upplevs. 

 

K 

I 

Trevillion, K., Sing-

Carlson, S., Wong, F., 

& Sherriff, C. 

2015 

USA 

 

 

 

 

 

An evaluation report 

of the nurse navigator 

services for the breast 

cancer program. 

 

Syftet med studien 

var att utvärdera hur 

effektiv 

sjuksköterskans 

roll  var på 

bröstcancerkliniker. 

Design: Kvalitativ studie  

Urval: Kvinnor med bröstcancer 

som varit i kontakt med “Breast 

Health Clinic” och med “Breast 

Cancer Care Navigators” inom 4 

månader, gått igenom eller 

genomgår behandling. 

Datainsamling: 

Frågeformulär med skalor och 

öppna samt stängda frågor. 

Analys: Materialet analyserades 

med statistikprograms och 

därefter jämfördes variabler, 

koder och teman. 

 

n=154 

(68) 

 

Sjuksköterskan fick patienterna att förstå 

information samt att vårdteamet 

tillsammans fanns tillgängliga för 

patienten.  

 

K 

II 

 


