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SAMMANFATTNING 

  

Bakgrund  

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. För kvinnor med bröstcancer är 

sjuksköterskan ett betydande stöd. Då känslor som ångest och rädsla kan uppkomma i 

samband med sjukdomen bör sjuksköterskan  ha kunskap om kvinnors behov av stöd för att 

lättare kunna förhålla sig till det. Kvinnor med bröstcancer har olika behov av stöd. Familjen 

och närstående har en betydande roll men även andra kvinnor som har befunnit eller befinner 

sig i samma situation har haft en viktig roll i stöttningen. Kvinnor med bröstcancer som får 

stöd upplever mindre cancerrelaterade problem.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som kvinnor med bröstcancer samt 

sjuksköterskor som vårdar dessa patienter beskriver som stödjande under behandlingstiden. 

  

Metod 

Denna studie genomfördes i form av en allmän litteraturöversikt. Databaserna som användes 

för att söka artiklar var PubMed, CINAHL och PsycINFO. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar togs med i studien. Författarna använde sig av olika sökord för att få fram relevanta 

artiklar som svarade på studiens syfte. Utifrån de artiklar som författarna fann användes 17 

artiklar till resultatet.  

  

Resultat 

Under analysen av studien fann författarna att det fanns två teman; professionellt stöd och 

icke-professionellt stöd. Dessa två teman kan bidra till stöttning för kvinnor med bröstcancer. 

Författarnas resultat visar på att kvinnor med bröstcancer upplever ett stöd från 

sjuksköterskan, information, närstående och andra kvinnor med bröstcancer.    

  

Slutsats 

En kvinna med bröstcancer har ett behov av stöd. Upplevelsen av stöd varierar och det är 

ytterst individuellt vilket typ av stöd som varje enskild individ önskar. Personcentrerad 

omvårdnad är därmed av stor vikt för att kunna stötta en kvinna med bröstcancer och lindra 

hennes lidande.  

  

  

Nyckelord: Bröstcancer, Kvinnor, Lidande, Sjuksköterska, Stöd  
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INLEDNING 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor i Sverige och står för drygt 30 

procent av all cancer (Socialstyrelsen, 2017). Bröstcancer är den vanligaste orsaken till 

dödlighet bland kvinnor (Akram, Iqbal, Daniyal & Khan, 2017). Kvinnor med bröstcancer 

upplever ofta ångest och rädsla och en bröstcancerdiagnos kan innebära en oro inför framtiden 

och framkalla känslor som hopplöshet och ångest. Stödet har en viktig funktion för att 

kvinnorna ska kunna hantera sin sjukdom (Kovero & Tykkä, 2002) och anses vara en central 

del för kvinnor med bröstcancer (Ödling, Norberg & Danielsson, 2002). Författarna till denna 

studie vill få en ökad kunskap om vilka faktorer som stödjer en kvinna med bröstcancer samt 

hur sjuksköterskan ska förhålla sig till dessa. Män har exkluderats från studien då antalet som 

drabbas är minimalt.  

 

 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer i världen och är den ledande orsaken till 

dödsfall bland kvinnor världen över (Balekouzou et al., 2017). I Sverige drabbas över 9400 

kvinnor per år av bröstcancer (Cancerfonden, 2018). Antalet personer som drabbas blir allt 

fler men dödligheten i sjukdomen har minskat på grund av en tidig befolkningsbaserad 

screening och framgångsrika behandlingsmetoder (Gibbons, Groarke & Sweeney, 2016). 

Cancer uppkommer när balansen i celldelningen rubbas och detta leder till att generna ger fel 

signaler till en eller flera celler. Cellerna delar sig då på ett felaktigt sätt och efter en tid av 

mer fri delning bildar dessa nya celler en kompakt massa, en tumör. Förloppet från att den 

första cellen får fel signaler till dess att det uppstår en synlig eller kännbar tumör, kan ta 

mellan fem till 20 år (Sköld Nilsson, 2011). 

 

År 2015 stod bröstcancer för 30 procent av alla cancersorter i Sverige och insjuknandet har 

fördubblats sedan 1960 (Socialstyrelsen, 2015). Varje dag insjuknar 20 kvinnor i bröstcancer i 

Sverige (Cancerfonden, 2018). Cirka fem till tio procent av all bröstcancer är ärftlig. I dagens 

samhälle har större delen av kvinnorna en god prognos och överlevnaden hos kvinnor med 

bröstcancer har ökat avsevärt och fortsätter i samma bana. Sverige ligger i framkant när det 

kommer till forskning om bröstcancer och har under de senaste tio åren visat den bästa 

överlevnadsstatistiken i hela världen. Detta på grund av att upptäckten av bröstcancer sker 

snabbare vilket leder till en tidigare diagnostisering. Individanpassade behandlingsmetoder 

och kvaliteten på behandlingsinsatserna har även ökat (Sköld Nilsson, 2011). 

 

Etiologi 

 

Studier visar på att kvinnor som har en oregelbunden ägglossningscykel löper större risk att 

utveckla bröstcancer (Balekouzou et al., 2016). Radioaktiv strålning och ärftliga anlag är två 

faktorer som orsakar 15 procent av all bröstcancer i världen. En riskfaktor som forskare idag 

uppger för uppkomsten av vissa sorter av bröstcancer är den totala mängden kvinnligt 

könshormon som bröstkörtlarna utsätts för under en livstid (Sköld Nilsson, 2011). Andra 

riskfaktorer som ökar risken att utveckla bröstcancer är tidig menstruationsdebut, sen 

menopaus, barnlöshet, hög ålder som förstföderska (Memon, Kanwal, Sami, Larik & Farooq, 

2015) samt användning av läkemedel som innehåller östrogen eller progesteron (Ellingjord-

Dale et al., 2017).  
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Diagnostik och behandling 

 

Bröstcancer diagnostiseras genom trippeldiagnostik vilket innefattar klinisk undersökning, 

mammografi och ultraljud samt biopsi (Cancerfonden, 2018). Mammografiscreening är den 

mest effektiva metoden för att upptäcka bröstcancer och används främst i länder med god 

hälsoinfrastruktur (World Health Organization [WHO], 2015). I Sverige har vi en sjukvård 

där alla erbjuds en likvärdig behandling, i jämförelse med andra länder där kvaliteten på 

vården kan bero på hur omfattande sjukhusförsäkring kvinnan har, den ekonomiska 

situationen samt hennes kontaktnät (Da Costa Viera, Biller, Uemura, Ruiz & Curado, 2017). 

Bröstcancer behandlas vanligtvis genom kirurgi, strålbehandling, hormonbehandling eller 

cytostatikabehandling (Cancerfonden, 2018). Det är omöjligt att jämföra en 

bröstcancerbehandling med en annan då behandlingen skräddarsys efter varje kvinna (Sköld 

Nilsson, 2011).  

 

Fysisk och psykisk smärta  

 

Biverkningar som fatigue (Zhang, Dong, Sun, Feng & Liu, 2017) koncentrationssvårigheter, 

illamående, håravfall, anemi samt dålig aptit är vanligt under kemoterapi och 

hormonbehandling (Cancerfonden, 2018). Att insjukna i en dödlig sjukdom kan vara en 

avgörande och traumatisk händelse som förändrar livets vardagliga rutiner. Situationen 

uppfattas som ett känslomässigt hot och orsakar både fysiologiska och psykologiska 

stressreaktioner (Kovero & Tykkä, 2002) och under en behandling är det vanligt att drabbas 

av en depression (Yeon Hee, Kyung Sook, Kihye & Hae Won, 2018). Enligt Winger, Adams 

& Mosher, (2016) visar kvinnor med bröstcancer minskat välbefinnande samt ökad ångest. 

Sjuksköterskan bör därmed stötta och vägleda kvinnan under hennes behandling samt 

informera om biverkningar som kan uppstå (Anarado, Ezeome, Osi, Nwaneri & Ogbolu, 

2017).  

 

 

Lidande  

 

Enligt Katie Eriksson (2001) definieras lidandet som en smärta eller plåga. Om en person bär 

på ett lidande kan hon uppleva ångest och det kan även vara en orsak till lidandet. Wiklund 

Gustin & Lindwall (2012) menar på att lidandet är en del av det mänskliga livet och något ont 

utan mening. Lidandet kan vara bundet till kroppen (Lindwall, 2004) men också till andliga 

och själsliga dimensioner till själva livet (Wiklund, 2000). Lidandet kan beskrivas som en 

känsla av att tappa kontrollen, ett hot eller en kränkning. För att kunna lindra lidande krävs 

det att kvinnans lidande bekräftas. Genom att vården bekräftar hennes lidande ökar kvinnans 

möjlighet att enas med lidandet och förstå sig på sin situation (Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF, 2016].  

 

Vårdens ansvar enligt Wiklund Gustin & Lindwall (2012) är att lindra lidande och få 

människan att växa och utvecklas. Eriksson (2001) menar bland annat på att vårdandet ska 

vara lärande och åstadkomma en känsla av tillit, tillfredsställelse, andligt och kroppsligt 

välbefinnande samt stödja hälsoprocesser. Sjuksköterskans vårdande innebär att vandra 

tillsammans med den lidande människan, dela lidandet med henne samt bära henne när 

krafterna inte räcker till (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Genom att sjuksköterskan 

reflekterar över sitt egna lidande kan det leda till en större medvetenhet om andras lidande 

(Almås, Stubberud & Grønseth, 2011). 
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Det finns tre olika dimensioner av lidande, sjukdoms-, vård- och livslidande. Ovanstående 

dimensioner kan finnas och upplevas samtidigt, vilket medför att lidandet är komplicerat. 

Sjukdomslidande innebär ett kroppsligt lidande som sjukdomen eller dess behandling orsakar, 

och omfattar även ett andligt och själsligt lidande. Vårdlidande kan upplevas i vårdsituationer 

som upplevs som otillräcklig eller bristande. Detta kan uppstå om kvinnan känner sig kränkt, 

blir utsatt för maktutövning eller inte får den vård som hon behöver eller har förväntat sig. 

Livslidandet är den tredje dimensionen och vidrör alla dimensioner av det mänskliga livet. 

Det kan skapa ett stort lidande att inte veta om döden närmar sig. Det är viktigt att kvinnan 

blir sedd som en hel människa annars kan det finnas risk att lidandet förstärks. 

Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande som kvinnan upplever och främja upplevelsen av 

välbefinnande och hälsa (Dahlborg-Lyckhage, 2014). 

 

 

Stöd 

 

Stöd kan definieras som när någon uppmuntrar den utsatta både psykiskt och fysiskt att 

hantera svårigheter. Stödet kan komma från vänner och närstående men även från kyrkan eller 

olika grupper. Emotionellt stöd kan innebära att sjuksköterskan eller närstående finns där om 

kvinnan behöver det. Stödet kan även vara fysiskt och innefatta exempelvis stöttning av 

vardagliga sysslor (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Psykiskt stöd är av stor vikt vid 

stöttning av en kvinna med bröstcancer (Almås, et al., 2011). Stödet bör innefatta information 

angående olika behandlingsalternativ, vilka biverkningar som kan uppstå samt hur kvinnan 

ska hantera de symtom som sjukdomen medför (Yeon Hee et al., 2018). Vidare är det viktigt 

med emotionellt stöd från sjuksköterskan för att lindra kvinnans lidande och även att 

inkludera stödet till hennes närstående (Trevillion, Singh-Carlson, Wong & Sherriff, 2015). 

För att stötta kvinnan bör sjuksköterskan se kvinnan samt hennes familj som en enhet då 

cancersjukdomen kan påverka dem och skapa lidande (Almås et al., 2011). Sjuksköterskan 

ska stötta en kvinna med bröstcancer genom att hjälpa henne att hantera de utmaningar som 

sjukdomen medför (Frohlich, Benetti & Stumm, 2014). Kvinnor med bröstcancer upplever 

ofta ångest och oro kring deras prognos och diagnos, och behovet av stöd är ofta högt och kan 

variera under sjukdomsförloppet (Kim et al., 2012). 

 

 

Sjuksköterskans ansvar 

 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) har som mål att erbjuda en god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen samt att vård ska ges med respekt för alla 

människors lika värde. Sjuksköterskans ansvar är riktat till människor som är i behov av vård. 

De grundläggande ansvarsområdena är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

samt lindra lidande. Sjuksköterskan är ansvarig för att ge korrekt och individanpassad 

information till patienten (International Council Of Nurses [ICN], 2014). Lester, (2015) 

poängterar också vikten av att sjuksköterskan ska undervisa patienten angående olika 

behandlingsalternativ och stötta henne i valet av behandling liksom Dawe, Bennett, Kearney 

& Westera, (2014) som belyser att kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer är i behov av 

individualiserad information. Studier visar även att patienter som upplever livet meningsfullt, 

hanterbart och begripligt uppger mindre smärta (Winger et al,. 2016).  

 

I sitt arbete ska sjuksköterskan bland annat visa respekt, vara lyhörd, visa medkänsla, 

trovärdighet och värna om patientens integritet (ICN, 2014). För att sjukvården ska kunna 
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bedrivas på bästa möjliga sätt krävs det planering tillsammans med patienten. Sjuksköterskan 

bör även bemöta patienten på ett sätt så hon inte känner sig kränkt och bör rikta 

uppmärksamhet mot henne som person för att skapa en god kontakt (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). En av sjukvårdens uppgifter är att underlätta vårdprocessen, vilket kan 

skapas genom ett professionellt bemötande och organisatoriska förändringar i 

sjukvårdsprocessen som tar hänsyn till sjukdomsförloppet (Bengmark & Bauer, 1996). 

Genom att sjuksköterskan möter patienten med empati och respekt kan välbefinnandet hos 

henne främjas (Dahlborg Lyckhage, 2014). Sjuksköterskan är ansvarig för att patienten ska 

förlikas med den nya vändningen som livet har tagit, samt att skapa utrymme för henne att 

uttrycka både negativa och positiva tankar och känslor (Wiklund Gustin, Lindwall, 2012).  

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient 

 

God kommunikation mellan sjuksköterska och patient är grundläggande för en god vård. 

Människor ska ses likvärdiga och varje patient ska därmed ses för en människa och inte som 

något ”sjukt” (Travelbee, 1971). I mötet mellan patient och sjuksköterska är det viktigt att 

uppnå ett gott partnerskap som präglas av öppenhet där patienten och sjuksköterskan har ett 

lika värde för att undvika maktskillnader (SSF, 2016). Vid varje möte oavsett om dem är 

sjukdomshjälpande eller inte stärks relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Mötet 

tillåter sjuksköterskan att lära känna patienten och möta hennes behov. Sjuksköterskan har 

förmågan att påverka patienten genom sitt bemötande och bör därför uppträda på ett 

professionellt sätt där patientens bästa är i fokus. En bristfällig respekt i mötet med patienten 

kan skapa ett lidande för henne (Travelbee, 1971). För att kunna arbeta personcentrerat är det 

av stor vikt att ta del av patientberättelsen och därefter planeras vården gemensamt (SSF, 

2016). Det är också viktigt att inkludera patientens familj, och i synnerhet partnern i 

diskussionen vid mötet (Dawe et al., 2014).  

 

Kvinnor med bröstcancer befinner sig i en sårbar situation, genom att sjuksköterskan värnar 

och respekterar kvinnans sårbarhet kan därmed hennes värdighet värnas och respekteras.  

Förutsättningar för en god omvårdnad är ett förhållningssätt med en öppenhet för kvinnan, det 

hon förmedlar, hennes upplevelser och att besluten som rör hälsa och ohälsa ska respekteras. 

Målet är att i ett partnerskap med kvinnan kunna planera och sedan genomföra vård och 

behandling (SSF, 2016).  

 

Kontaktsjuksköterskans roll  

 

Enligt den nationella cancerstrategin bör alla patienter som drabbas av en cancersjukdom 

erbjudas en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan ansvarar för att upprätthålla en god 

kontakt mellan patient och vårdenhet samt att patienten erhåller korrekt information 

(Regionala cancercentrum [RCC], 2017). Detta ökar patientens möjligheter till delaktighet i 

vården (SOU 2009:11). Enligt Statens och Sveriges Kommuner och Landsting [SKL]  ska 

kontaktsjuksköterskan informera om de olika stegen i behandlingen, stötta patienten och 

hennes anhöriga vid en krisreaktion samt utföra evidensbaserade bedömningar. 

Socialstyrelsen (2014) poängterar även vikten av att sjuksköterskans psykosociala stöd kan 

förbättra patientens upplevelse och för att lättare kunna bearbeta sjukdomen. Vidare ska 

kontaktsjuksköterskan hjälpa till vid symtomlindring och hjälpa patienten med frågor som 

uppstår.    
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Problemformulering  

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor världen över (Lam, Kwok & Lee, 

2018). När en kvinna drabbas av bröstcancer sker det inte enbart förändringar inuti kroppen, 

det är även vanligt att kvinnors sociala liv förändras (Sousa Barros, Regiani Conde, Mayara 

Rossi Lemos, Aparecida Kunz & Lourdes da Silva Marques Ferreira, 2018). Det är viktigt att 

sjuksköterskan bemöter och ser kvinnan ur ett helhetsperspektiv samt att sjuksköterskan 

stödjer henne oavsett vilket tillstånd eller livsfas hon befinner sig i (SSF, 2016). Det är också 

vanligt att kvinnor som drabbas av bröstcancer hamnar i ett lidande och drabbas av psykisk 

stress. Genom en god och nära relation mellan sjuksköterskan och kvinnan kan hennes 

upplevelse av livskvalitet och hälsa öka (Tang et al., 2017). Kvinnor med en 

bröstcancerdiagnos kan uppleva lidande och stödet är en viktig roll för att lindra det. 

Författarna till denna studie vill därmed öka kunskapen och skapa en bredare förståelse hos 

sjuksköterskor om vilka faktorer som stödjer kvinnor med bröstcancer.  

 

SYFTE 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som kvinnor med bröstcancer samt 

sjuksköterskor som vårdar dessa patienter beskriver som stödjande under behandlingstiden. 

 

 

METOD 

Val av metod 

Metoden allmän litteraturöversikt användes i studien. En litteraturöversikt syftar att 

identifiera, analysera och kritisera evidens för att ge en sammanfattad bild utifrån olika 

perspektiv inom det valda kunskapsområdet (Polit & Beck, 2017). Metoden går även ut på att 

fördjupa och utveckla kunskaper i huvudområdet omvårdnad utifrån kunskap som finns i 

befintliga texter (Friberg 2017). En litteraturöversikt ska vara aktuell, grundlig, omfattande, 

konsekvent och opartisk (Polit & Beck, 2017) vilket författarna säkerhetsställt genom att 

använda inklusions samt exklusionskriterier i studien. Metoden lämpar sig för denna studie då 

författarna ville beskriva vilka faktorer som kvinnor med bröstcancer samt sjuksköterskor som 

vårdar dessa patienter beskriver som stödjande under behandlingstiden.  

Både kvantitativa och kvalitativa artiklar togs med i denna litteraturöversikt. Genom att 

kombinera kvantitativa och kvalitativa studier kan förståelsen för problemområdet öka samt 

att resultatet blir tydligare (SBU, 2017). 

 

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier användes i studien för att få relevant information och 

möjliggöra en mer specifik sökning. Genom precisa inklusionskriterier minskar risken för 

överinklusion. Inklusionskriterierna i studien var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

2008-2018 för att garantera deras relevans (SBU, 2017). Artiklarna skulle handla om kvinnor 

som har en bröstcancerdiagnos samt ha ett tillgängligt abstrakt. Artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska eller svenska då det är språk som författarna till denna studie behärskar. Studierna 

skulle även vara utförda på kvinnor >18 år då denna studie riktar sig mot vuxna kvinnor och 

svara mot studiens syfte. Författarna har valt att inkludera artiklar som beskriver 
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sjuksköterskans perspektiv av hur hon ska stötta en kvinna med bröstcancer samt kvinnans 

egna upplevelser av vad som är stödjande. Detta gjordes då författarna anser det viktigt att ha 

insikt utifrån båda perspektiven för att erhålla en mer rättvis bild.  

Författarna har exkluderat män som får bröstcancer då antalet som drabbas är få samt kvinnor 

<18 år då pediatrisk data inte var relevant för litteraturstudien (Willman et al., 2016). Ett krav 

för litteraturöversikt var att alla artiklar ska ha genomgått en så kallad peer review (Friberg, 

2017). I databaserna Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL) samt 

i databasen PsycINFO användes begränsningen ‘’peer reviewed’’ för att endast inkludera 

artiklar som är vetenskapligt granskade och av hög kvalite vilket ökar den vetenskapliga 

trovärdigheten i studien (Polit & Beck, 2017). Artiklarna som återfanns i PubMed granskades 

för att säkerhetsställa att de genomgått en ‘’peer reviewed’’ då databasen saknar denna 

begränsning.  

 

Datainsamling 

För att säkerhetsställa att det fanns tillräckligt med underlag för att genomföra studien valdes 

olika sökord utifrån syftet samt problemformuleringen. För att få en överblick över hur många 

studier som publicerats inom de valda området gjordes en så kallad testsökning. En 

bibliotekarie på Sophiahemmets Högskola kontaktades för att genomföra en gemensam 

artikelsökning. Genom detta möte erhölls nya sökord. Sökord som författarna ansåg 

betydelsefulla för studien var bröstcancer (breast cancer), stöd (support) och sjuksköterskans 

roll (nurse’s role). För att säkerhetsställa att de korrekta termerna användes omvandlades 

sökorden i Karolinska institutets ämnesordlista ‘’Svensk Mesh’’ för att omvandla de 

medicinska termerna från svenska till engelska. Medical Subject Headings (MeSH) används 

främst i databasen PubMed (Polit & Beck, 2017). PubMed är en bred databas för 

vetenskapliga artiklar inom det medicinska fältet (Friberg, 2017). PsycINFO är en databas 

inom omvårdnad och täcker psykologisk forskning (Forsberg & Wengström, 2016). Data 

samlades in år 2017 under november månad samt under år 2018 i april och maj månad. 

Sökorden kombinerades med “AND’’  i CINAHL,  PubMed och PsycINFO för att inkludera 

synonyma artiklar och för att exkludera sökord (Polit & Beck, 2017). Willman et al., (2016) 

poängterar även att detta bör göras för att erhålla relevant information. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed.  

 

 

Databas 

Datum  

Ämnesord 

MeSH/CINAHL Headings 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2018-04-19 

MH “Breast Neoplasms”  

AND “Social Support” AND 

“Nursing’’ 

                 47                 10                     7                    3 

 

PubMed 

2018-04-19 

MH “Neoplasms’’ AND 

“Stress Psychological’’ AND 

“Nurse-Patient Relation’’ 

               141                   9                    3                    2 

 

PubMed  

2018-04-19 

MH “Breast Neoplasm”AND 

“Nurse’s role’’AND 

“Nursing’’                                                        

                 23                    4                      1                    1 

PubMed   

2018-04-24 

MH “Breast neoplasms” AND 

“Nurses role” 

                 54                 11                     5                    2  

PubMed  

2018-04-24 

MH “Breast cancer” AND 

“Social support” 

               489                  10                     4                    1  

PubMed 

2018-04-24  

MH “Nurse patient relations” 

AND “Patient satisfaction” 

“neoplasms/nursing” 

                 20                   7                     3                    1  

PubMed  

2018-04-24 

MH “Breast neoplasms” AND  

“Needs assessiment” AND  

“Social support”  

                 86                   4                     2                    1  

CINAHL 

2018-04-23 

Sub headings “Breast 

neoplasms” AND 

“Psychosocial factors”  

             1337                   5                      2                    1  

CINAHL 

2018-04-23 

Sub heading “Breast 

neoplasms” AND “Nursing” 

                 35                    6                      3                     2  

CINAHL 

2018-04-27 

MH “Breast neoplasms” AND  

“Social support” 

               194                  11                     4                    1   

 

CINAHL 

2018-04-27 

MH “Breast neoplasm” AND 

“Support” 

               890                   8                     2                    1   

PsycINFO 

2018-04-16 

MH “Social support” AND 

“Breast cancer” AND “Newly 

diagnosed” 

                 36                    3                     1                    1  

 

TOTALT            3352             88                37               17 
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Databearbetning 

 

Genom den första sökningen utformades ett dokument med artiklarnas titel och abstrakt som 

även blev grunden för den första granskningen. Författarna fann totalt 88 artiklar som 

granskades huruvida det svarade på syftet samt om de innehöll inklusionskriterierna. 51 

artiklar exkluderades då det inte innehöll studiens inklusionskriterier. Detta resulterade i 37 

artiklar som sedan granskades i fulltext och lästes gemensamt av båda författarna för att 

sammanfatta innehållet. Innehållet i de artiklar som valdes sammanfattades i en 

översiktstabell med fokus på syfte, metod samt resultat. Detta ger författarna tydlighet och 

skapar en struktur för vidare analys av arbetsmaterial (Friberg, 2017). En kvalitetsgranskning 

av artiklarna gjordes enligt Sophiahemmet Högskolas (SHH) bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering  och är justerad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter, (1999) och 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) där artiklarna graderas utifrån låg (III), medel (II) samt 

hög (I) kvalitet. Bedömningsunderlaget finns i Bilaga A. 

 

 

Dataanalys 

 

Fokus vid genomförande av en litteraturöversikt är att identifiera kategorier och teman för att 

upptäcka liknande mönster och skillnader mellan data. Detta kan underlättas genom 

användning av en matris för att få en tydligare bild av studiernas innehåll samt kvalité (Polit 

& Beck, 2017). Analysen baseras på fyra steg. I det första steget lästes artiklarna igenom. I 

det andra steget dokumenterades dessa i en översiktstabell, i tredje steget identifierades 

likheter och skillnader och i fjärde steget gjordes en sammanställning av de väsentliga som 

erhållits med hjälp av teman (Friberg, 2017). Författarna till denna studie har därmed valt att 

använda sig av denna analysmetod för att analysera data.  

 

Författarna hade en gemensam diskussion där artiklarna analyserades och grupperades utifrån 

dess innehåll. Likheter och skillnader mellan artiklarna identifierades och fokus under 

analysen var syfte, resultatet och teoretiska utgångspunkter. Materialet sorterades sedan med 

hjälp av färgkodade rubriker i ett dokument. Rubrikerna sammanfattade de centrala i 

artiklarna för att hjälpa författarna att identifiera teman som sedan kunde presenteras i 

resultatet.  

 

 

Forskningsetiska övervägande 

God forskning innebär att följa forskningsetiska riktlinjer samt ansvarstagande gentemot 

forskningspersoner och för forskningens konsekvenser. Etisk forskning avser forskning som 

inte utsätter omgivningen för icke rimliga risker och tar ett ansvar för hur forskningsresultaten 

används. Ett av kraven på etisk forskning är att det inte ska förekomma förvanskning i 

hanteringen av data eller forskningsresultat (Helgesson, 2015). Vetenskapsrådet (2017) 

trycker även på vikten av riktlinjer för att säkerhetsställa god kvalite, genomförande och 

resultat. Fusk och oärlighet får inte förekomma inom forskningen (Forsberg & Wengström, 

2016).  Samtliga artiklar har kontrollerats av båda författarna att det granskats av en 

forskningsetisk kommitté (peer review) (Kjellström, 2017). Detta gjordes för att 

forskningspersonerna kan vara i en utsatt situation under forskningen, därmed har författarna 

valt att endast inkludera artiklar om de har forskningsetiska överväganden. World Medical 

Association (2018) poängterar vikten av att den enskilda individen går före vetenskapens och 

samhällets intressen. Författarnas förförståelse var att närstående utgör det största stödet till en 
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kvinna med bröstcancer. Både artiklar som stödjer och inte stödjer författarnas åsikter har 

tagits med då det anses oetiskt att endast inkludera artiklar som stödjer författarnas 

förförståelse (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

RESULTAT 

Ur analysen framkom två huvudteman vilket utgjorde grunden för studiens resultat. Dessa var 

det professionella stödet samt det icke professionella stödet. Det professionella stödet med 

fokus på en tillitsfull relation, vägledning från sjuksköterskan samt information. Det icke 

professionella stödet hade fokus på närstående samt stödgrupper.  

 

Professionellt stöd 

Tillitsfull relation 

Det första mötet med kvinnan är betydelsefullt (Dowling, 2008). Genom en förtroendefull 

relation till sjuksköterskan har kvinnan någon professionell att dela sitt lidande med vilket 

hade en påverkan på hennes välmående (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010; Dowling, 

2008). Det är viktigt att sjuksköterskan bemöter kvinnan som en person och inte som en i 

mängden (Hubbard, Venning, Walker, Scanlon & Kyle, 2014). Tillgängligt stöd och 

rådgivning från sjuksköterskor är betydelsefullt för kvinnor med bröstcancer oavsett om det 

används eller inte. Även hur sjuksköterskan kommunicerar och bemöter kvinnan har en stor 

betydelse på om hon upplever tillfredsställelse och har effekt på hur kvinnan hanterar 

svårigheter som uppstår (Hammarberg et al., 2017). Att vara optimistisk och ha en positiv 

attityd under alla faserna av behandlingen var stödjande för kvinnorna och det är viktigt att 

sjuksköterskan uppmuntrar kvinnan till det optimistiska tankesättet (Fike, Wilson, Davis, 

Nyamathi, Adeline & Abuatiq, 2018). 

Det kan vara svårt att öppna sig för sjuksköterskan om kvinnan inte har en nära relation till 

hen och kan medföra att kvinnan enbart frågar om praktiska saker (Drageset, Lindstrøm, 

Giske & Underlid, 2012). Tillförlitlighet och stöd vid beslutstagande var av stor vikt för att 

skapa en bra relation mellan sjuksköterskan och patienten (Dickerson, Alqaissi, Underhill & 

Lally, 2011). Kvinnorna upplevde att sjuksköterskan var som en bekant som alltid fanns 

tillgänglig för dem om de hade funderingar eller frågor och minskade deras ångest och 

lidande (Eley & Rogers-Clark, 2012). Relationen mellan kvinnan och sjuksköterskan hade en 

positiv påverkan om sjuksköterskan visade omtänksamhet och gav utrymme för kvinnans 

sårbarhet (Remmers et al., 2010). Sjuksköterskan kunde identifiera sig själv med vissa 

kvinnor som var i samma ålder eller hade liknande intressen. Även de kvinnor med en positiv 

inställning till sin sjukdom och möjligheten att bli frisk utvecklade en bättre relation med 

sjuksköterskan än de kvinnor som hade en negativ inställning (Dowling, 2008).  

Vägledning 

Sjuksköterskan ska hjälpa kvinnan att tolka informationen hon får och förväntas ha kunskap 

och insikt i hennes lidande. Det är även viktigt att sjuksköterskan följer kvinnan under hela 

sjukdomsförloppet för att kunna lindra lidande (Drageset et al., 2012). Vidare ska 

sjuksköterskan bedöma och respektera kvinnors behov, hjälpa kvinnan att hitta faktorer som 
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stödjer samt hjälpa kvinnan att komma underfund med vilka aktiviteter som kan hjälpa för att 

hantera lidandet (Dickerson et al., 2011). Kvinnorna upplevde skillnader i vården beroende på 

om de hade stöd från en sjuksköterska. Med stöd från sjuksköterskan förbättrades kvaliteten 

på vården samt kontinuiteten (Luck, Chok, Scott, & Wilkes, 2017). En studie visar även på att 

sjuksköterskan ansträngde sig mer och tog mer tid att lyssna på de kvinnor som var oroliga än 

på kvinnor som inte var det  (Mårtensson, Carlsson och Lampic, 2010). När kvinnan drabbas 

av biverkningar bör sjuksköterskan vara förstående, uppmuntrande och vägleda henne genom 

dessa (Fike et al., 2016). Vägledning genom sjukdomen kunde vara bra men även upplevas 

betungande för vissa kvinnor (Kadmon et al., 2015). 

Information 

Det var viktigt att få professionell information från sjuksköterskan och upplevs av kvinnor 

med bröstcancer som den viktigaste källan till information under diagnos- och 

behandlingsfasen. För vissa kvinnor var det viktigt att få mer information från sjuksköterskor 

än de som givits av läkaren. Information och förklaring som gavs av sjuksköterskorna var 

uppskattat av kvinnorna när de behövde mer klarhet över sina diagnoser och behandlingar 

(Drageset et al., 2012; Remmers et al., 2010). Kvinnorna ansåg att information angående 

behandlingen kunde vara svår att läsa sig till och föredrog att få det av sjuksköterskan 

(Remmers et al., 2010). Kvinnor upplevde att de hade kunnat hantera sin sjukdom på ett bättre 

sätt om de fått mer information om vad som skulle ske innan, under och efter behandlingen 

(Beatty et al., 2008).  

När kvinnorna kom i kontakt med vården förväntade de sig att sjuksköterskorna skulle vara 

intresserade och förstående. De hade ett stort behov av information angående biverkningar 

som kan uppkomma i samband med en behandling samt tillgänglighet på vårdpersonal 

(Gümüs & Cam, 2008). Brist på information angående biverkningar gjorde det svårare för 

kvinnan att hantera dessa när det väl uppstod (Hubbard et al., 2015). Droog, Armstrong och 

MacCurtain (2014) beskriver i sin studie att kvinnorna inte var helt tillfredsställda med 

informationen och stödet under sin behandling. Enligt sjuksköterskorna berodde detta på 

bristen av personal och att de därmed inte kunde möta kvinnors behov. Studier visar att för 

mycket information kunde vara skrämmande och påverka många av kvinnorna negativt och 

övermanna deras förmåga att ta emot informationen på ett bra vis (Dickerson et al., 2011; 

Kadmon et al., 2015).  

 

Icke professionellt stöd 

Närstående  

Kvinnor med bröstcancer uppgav att livet förändrades efter att de blivit diagnostiserade med 

bröstcancer. Känslor som sorg, oro, rädsla och hjälplöshet uppkom i samband med deras 

bröstcancerdiagnos. Och för att hantera dessa svårigheter upplevde kvinnan att 

familjemedlemmarna hade en betydande roll (Gümüs & Cam, 2008). Kvinnorna upplevde ett 

stöd genom att veta att någon brydde sig om dem vilket gjorde att de kände sig trygga 

(Drageset et al., 2012). Många kvinnor upplevde att stödet kom från familjen (Cebeci,Yangin 

& Tekelis, 2012). Att ha sin familj nära under en bröstcancerbehandling är stödjande och ger 

kvinnan en känsla av att dem inte gick igenom detta själva utan hade närstående att kunna luta 

sig mot under behandlingen (Snyder och Pearse, 2010). Under kvinnans behandling har 
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sjuksköterskan en viktig funktion som vårdkoordinator för kvinnan och hennes närstående 

(Luck et al., 2017). Det är viktigt att familjen är förstående, hjälpsamma, uppmuntrande och 

omtänksamma. Genom ett emotionellt stöd från familjen ökar välbefinnandet hos kvinnan 

(Fike et al., 2016). För att förbättra kvinnans mentala välbefinnande var även stödet från 

vänner och arbetskollegor en av de viktigaste resurserna (Gümüs & Cam, 2008). Kvinnorna 

upplevde ett bristande stöd från sin partner. De ville inte tala om hur de egentligen mådde 

med risk för att det skulle bli för mycket för partnern att bära. Dessa kvinnor upplevde att de 

hade ett stort stöd från sina familjemedlemmar (Cebeci et al., 2012).  

Uppmuntran och stödet från närstående kan ibland bli jobbigt och leda till att kvinnan 

upplever att de ignorerar hennes behov av att uttrycka rädsla och oro. För mycket uppmuntran 

kan bli för mycket för kvinnan och de tvingas vara osårbara och starka fast det i själva verket 

inte är det. Sympati och medlidande kunde även skapa ett lidande hos kvinnan då hon fick en 

känsla av att prognosen var dålig. Det är viktigt att kvinnan samtalar med vänner utanför 

familjen för att kunna uttrycka sina känslor och tankar (Drageset et al., 2012). För vissa av 

kvinnorna var familjen ett orosmoment och skapade lidande då hon var orolig över hur 

bröstcancern skulle påverka hennes familj samt hur det skulle bli om hon inte lyckades 

besegra bröstcancern (Hubbard et al., 2015). En del kvinnor undvek att prata med närstående 

om sin sjukdom då de överreagerade och grät varje gång dem pratade (Dickerson et al., 2011). 

Ett balanserat socialt stöd av kvinnans familj och sjuksköterskan är lämpligt då kvinnan får en 

känsla av trygghet och styrka (Drageset et al., 2012). Sjuksköterskan är ansvarig för att jobba 

nära med både patienten och hennes närstående och förser därmed både ett fysiskt och 

emotionellt stöd (Luck et al., 2017). Sjuksköterskan har även till uppgift att göra kvinnans 

närstående delaktiga vid diskussioner som rör hennes behandling (Dawe et al., 2014). Genom 

uppskattning av sjuksköterskans arbete från kvinnans närstående gav de en känsla av 

tillfredsställelse och att sjuksköterskan gjorde skillnad (Maree & Mulonda, 2017). 

Sjuksköterskan har även en utbildande roll gentemot de närstående för att de ska förstå 

komplexiteten av de medicinska och kirurgiska ingreppen (Luck et al., 2017).  

 

Stödgrupper 

Att ingå i en stödgrupp upplevs stödjande för kvinnan. Genom att deltagarna delar med sig av 

sina erfarenheter och upplevelser kan de stötta varandra och ge en känsla av tillhörighet och 

stöd. Kvinnorna som ingår i en stödgrupp har ofta en djupare förståelse på grund av sina 

livserfarenheter (Fike et al., 2016). Kvinnor som deltog i en stödgrupp upplevde ett 

psykologiskt stöd när dem fick information av andra som drabbats av bröstcancer. Kvinnorna 

upplevde stödet som lugnande och användbart under behandlingen (Hammarberg et al., 

2017). Att ha kontakt med kvinnor som själva upplevt sjukdomen ökade även känslan av 

socialt stöd (Beatty et al., 2008). Om stödet inte gavs på det vis som kvinnorna behövde 

uppstod det en motsatt effekt. Kvinnorna upplevde en ensamhet i deras sjukdom vilket 

medförde ett ökat lidande (Dickerson et al., 2011). Droog et al., (2014) menar på att 

sjuksköterskan ska utbilda patienten att finna stödjande faktorer som lindrar lidande. 

Sjuksköterskan ska även hjälpa kvinnan att förbättra hennes livskvalité genom att identifiera 

nya intressen (Gümüs & Cam, 2008) 

Hubbard et al., (2015); Snyder & Pearse, (2010) nämner i sin studie att flera av kvinnorna inte 

medverkade i stödgrupper på grund av avståndet till möten och att gruppen bestod av äldre 

kvinnor. Gümüs & Cam, (2008) tar i sin studie upp att kvinnorna inte deltagit i någon 

stödgrupp men att de hade höga förväntningar om att stödgruppen skulle kunna hjälpa dem att 

hantera lidande som uppstår i samband med sjukdomen. Även information om olika 
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behandlingar samt att ha människor att kunna dela med sig av svårigheter som sjukdomen 

medför ansågs betydelsefullt.  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Utifrån studiens syfte som var att undersöka vilka faktorer som kvinnor med bröstcancer samt 

sjuksköterskor som vårdar dessa patienter beskriver som stödjande under behandlingstiden 

fann författarna att sjuksköterskan, närstående samt stödgrupper hade en stödjande effekt.  

I resultatet upptäcktes olika faktorer som kan vara till hjälp för att stödja en kvinna med 

bröstcancer och därmed lindra hennes lidande. En stark relation mellan sjuksköterskan och 

kvinnan skapar en känsla av tillit och stöttning.  

För att uppnå ett gott partnerskap mellan kvinnan och sjuksköterskan är tillgänglighet viktigt 

(Hammarberg et al., 2017). Det är av stor vikt att sjuksköterskan finns nära till hands och att 

hon riktar all uppmärksamhet mot kvinnan för att skapa en god kontakt (Luck et al., 2017). 

Genom att sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt, är engagerad och pålitlig kan en 

tillitsfull relation skapas mellan sjuksköterskan och kvinnan (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Att kvinnorna känner trygghet till sjuksköterskan och litar på att hon gör sitt bästa ger 

goda förutsättningar för att en god vård ska kunna ges till kvinnorna (Beatty et al., 2008; 

Dowling, 2008). Flera studier belyser vikten av att sjuksköterskan bör vägleda kvinnan genom 

sin sjukdom (Fike et al., 2016: Anarado et al., 2017). Att sjuksköterskan också har en nära 

relation till kvinnans närstående och förser dem med ett fysiskt och emotionellt stöd är av 

betydelse (Luck et al., 2017). Det är även sjuksköterskans uppgift att utbilda kvinnan i att 

upptäcka stödjande faktorer för just henne som lindrar lidande. Genom att sjuksköterskan 

hjälper kvinnan att finna nya intressen kan hennes livskvalitè öka (MacCurtain et al., 2014; 

Gümüs & Cam, 2008). 

För att kunna stötta kvinnan bör sjuksköterskan ha förståelse för hennes lidande och följa 

kvinnan genom hennes sjukdomsprocess för att hon ska kunna infinna sig i den nya 

situationen som råder. Genom att sjuksköterskan bekräftar kvinnans lidande, är tillgänglig och 

närvarande underlättar kvinnans möjligheter till att förlikas med lidandet och därmed se sin 

situation på ett nytt sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Studier visar även på att de 

kvinnor som förstår sig på sin situation och upplever den hanterbar upplever mindre lidande 

(Winger et al,. 2016). 

Beatty et al., (2008) tar i sin studie upp att sjuksköterskan drog tillbaka stödet efter avslutad 

behandling och att kvinnan upplevde detta som en social isolering. Sjuksköterskan bör vara 

extra uppmärksam på situationer som dessa och ansvara för att kvinnan kommer i kontakt 

med en ny kontaktsjuksköterska (RCC, 2018).  

Utifrån resultatet kan vi se att information är ett viktigt stöd för en kvinna med bröstcancer. 

Informationen ska vara anpassad utifrån kvinnan och inkludera information om exempelvis 

biverkningar eller behandlingsalternativ. Om kvinnan är väl informerad om svårigheter som 

kan förekomma är det lättare att hantera dessa om eller när det väl uppstår (Dickerson et al., 

2011). Gümüs & Cam (2008) menar på att det är viktigt att informera kvinnorna om händelser 
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medan Kadmon et al., (2015) menar på att för mycket information kan påverka kvinnan 

negativt då det kan bli för mycket för henne att bära. Detta tyder på att informationen bör 

anpassas efter individen och situationen. Hur sjuksköterskan presenterar information för 

kvinnan är ytterst viktigt (Gümüs & Cam, 2008). Sjuksköterskan ska även informera kvinnans 

närstående om de medicinska och kirurgiska ingreppen så närstående lättare kan förstå och 

därigenom stötta kvinnan i sin cancersjukdom  (Luck et al., 2017). Sjuksköterskan har ett 

moraliskt ansvar för att respektera olikheter och rätten till självbestämmande (SFF, 2016). 

Sjuksköterskans roll kan vara utmanande då alla kvinnor har olika bakgrunder, upplever 

situationer på olika vis och är i olika stadier av sin sjukdom. Därav har vi utifrån resultatet 

uppmärksammat att det inte förekommer ett universalt tillvägagångssätt för hur information 

ska ges (Kadmon et al., 2015). Vi anser att i samråd med kvinnan kan sjuksköterskan 

identifiera på vilket sätt kvinnan vill ha information. 

I resultatet framgår det att ett stort antal av kvinnorna upplever ett stort stöd från sina 

familjemedlemmar och att detta skapar en känsla av sammanhang. Det emotionella stödet 

hade även en stor betydelse på kvinnornas mående. Drageset et al., (2012); Dickerson et al., 

(2011) menar på att familjens oro och reaktioner kan skapa ett lidande hos kvinnan. Om 

kvinnans anhöriga däremot var för positiva kunde även det skapa ett lidande hos kvinnan då 

hon tvingades vara stark när hon i själva verket inte var det. Maree & Mulonda, (2017) tar upp 

vikten av att ha en tillitsfull relation mellan sjuksköterskan och kvinnans närstående vilket 

visade sig ha positiva effekter på kvinnans mående då hon fick en känsla av tillfredsställelse 

och därmed kunde hennes lidande lindras. Detta visar på hur betydelsefullt sjuksköterskans 

arbetet med närstående är. Vi anser att det råder delade meningar angående stödet från 

familjemedlemmar. De närstående kan sakna utbildning och erfarenhet i hur de stöttar en 

kvinna som är i chock och sakna insikt i sjukdomsförloppet. Stödet kan även vara baserat på 

deras personliga relation och preferenser till kvinnan vilket vi tror kan medföra att 

upplevelsen av stödet från familjemedlemmar varierar. 

Resultatet visar att stödet från andra kvinnor upplevdes lindrande då det gav kvinnan en 

känsla om att inte vara ensam i kampen mot bröstcancern (Fike et al., 2016; Hammarberg et 

al., 2017). Det var viktigt att stödet mötte upp till deras förväntningar och behov då det annars 

kunde resultera i en motsatt effekt och skapa onödigt lidande för kvinnan (Hubbard et al., 

2015). Martin, Bulsara, Battaglini, Hands & Naumann (2015) betonar att genom att delta i 

stödgrupper skapas ett ömsesidigt stöd som hjälper deltagarna att leva ett så normalt liv som 

möjligt. Fike et al., (2016) belyser i sin studie att deltagande i stödgrupper medför ett socialt 

stöd och skapar en känsla av samhörighet. Genom kontakt med andra kvinnor som har upplevt 

sjukdomen ökar upplevelsen av socialt stöd (Beatty et al., 2008).  

Trots dessa positiva aspekter som vi fann i resultatet förekommer det skillnader i vilket stöd 

kvinnan föredrar beroende på hennes ålder. Vi fann att stödgrupper kan väljas bort av de 

yngre kvinnorna som istället använder familjen som stöd. De upplevde att stödgruppen riktade 

sig till de äldre kvinnorna och valde därmed att avstå. Även kvinnor som bodde långt ifrån 

platsen där stödgruppen höll till valde att avstå på grund av det långa avståndet. Detta kan 

vara problematiskt då många kvinnor går miste om ett bra psykologiskt stöd (Hammarberg et 

al., 2017) vilket kan leda till ensamhet i deras sjukdom och medföra ett ökat lidande 

(Dickerson et al., 2011). Vi anser att stödgrupper bör anpassas utifrån kvinnorna för att 

möjliggöra deltagandet oavsett ålder, behandling, avstånd och typ av bröstcancer.  
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Metoddiskussion  

Vi valde att använda oss av metoden litteraturöversikt då vi ansåg att det var lämpligt för att 

besvara studiens syfte och var att föredra vid en begränsad tidsplan. Vi anser även att kvinnor 

som befinner sig under behandling är i en sårbar situation och det kändes inte etiskt rätt att 

utföra en intervjustudie i det läget. De första sökningarna som gjordes i PubMed, CINAHL 

och PsycINFO visade på att det forskats mycket inom ämnet och att det fanns tillräckligt med 

underlag för att skriva en litteraturöversikt. Henricson (2017) förklarar att genom att göra en 

litteraturöversikt sammanställs den kunskap och fakta som redan finns om ämnet.  

Artikelsökningar genomfördes med hjälp av databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. 

Dessa databaser användes då de innehåller ett stort antal artiklar med fokus på 

omvårdnadsforskning som grund (Forsberg & Wengström, 2016). Detta är av stor vikt för att 

få så relevanta artiklar som möjligt. Större delen av artiklarna som är publicerade i 

databaserna är skrivna på engelska, därmed gjordes en översättning av de svenska sökorden 

till de korrekta MeSH-termerna. Samtliga artiklar som inkluderats i studien är skrivna på 

engelska. Då engelska språket inte är vårt modersmål kan det därmed skett misstolkningar vid 

översättning av artiklarna (Henricson, 2017). Ett engelskt-svenskt lexikon användes för att få 

den korrekta översättningen av ord som vi tidigare inte stött på. Detta underlättade 

översättningen och innebörden av texten blev därmed enklare att förstå.  

I studien användes både kvantitativa och kvalitativa artiklar för att få en bredare bild av 

ämnet. Genom att använda sig utav kvantitativa och kvalitativa studier ökar trovärdigheten på 

litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2016).  

Efter sökning i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO valdes 17 artiklar ut som 

inkluderades i resultatet. Artiklarna vi inkluderat i resultatet uppkom under flera av 

sökningarna som gjordes. Detta pekar på att det fanns en tillförlitlighet och trovärdighet för att 

sökningarna som gjordes var relevanta. Hade studien gjorts om hade vi valt ett annat begrepp 

än just lidande då det inte finns som MeSh-term vilket försvårade vår sökning. Vilket 

medförde att vi fick göra egna tolkningar om hur artiklarna beskrev lidandet och kan tolkas 

olika beroende på vem som läser artikeln.  

Ett krav var att artiklarna som användes i resultat skulle vara etiskt granskade samt att 

deltagarna i studien givits informerat samtycke. Detta arbete delades upp och kontrollerades i 

samtliga databaser som inte erhöll begränsningen peer review. Artiklarna skulle vara 

publicerade under de senaste tio åren för att erhålla den senaste forskningen. Ytterligare 

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

vuxna kvinnor (Cancerfonden, 2018). Då antalet män som drabbas av bröstcancer är minimalt 

exkluderades dessa. 

Svårigheter vi stötte på under sökningarna var att det dök upp artiklar som ej var relevanta för 

vårt syfte trots att väsentliga sökord och avgränsningar gjorts. Detta gjorde att vissa sökord 

resulterade i många antal träffar. Nackdelen med analysen var att vi inte var tillräckligt pålästa 

på den innan vi började att skriva vår uppsats och kan ha påverkat resultatet då egna 

tolkningar kan förekomma. Artiklarnas abstrakt lästes individuellt och diskuterades sedan 

gemensamt då detta minimerar risken att egna tolkningar och värderingar vävs in vilket styrks 

av Polit och Beck (2017). Under vår diskussion framkom det att vi tolkat artiklarna på ett 
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likvärdigt sätt. Artiklarna delades in i två kategorier i ett word-dokument, dessa var 

professionellt stöd samt icke professionellt stöd. Vi anser att de hade underlättat om vi skrivit 

ut alla artiklar vi tänkt att använda och placerat post it-lappar med olika färger beroende på 

vilket tema de innehöll för att få en tydligare bild. Resterande artiklar gick till den slutgiltiga 

granskningen där dem kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmets Högskolas 

bedömningsunderlag som grundats utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) som finns redovisad i bilaga A. Dessa artiklar blev grunden till 

resultatet. Därefter identifierades subteman utifrån de professionella stödet och det icke 

professionella stödet. Totalt erhölls fem subteman.   

Då kvalitetsgranskning av artiklar är nytt för oss båda ansågs detta som en utmaning. Vår 

begränsade kunskapsnivå inom ämnet kan ha påverkat oss när kvalitetsbedömning skett. Av 

den anledningen är vi inte helt säkra på om våra bedömningar är helt korrekta. De inkluderade 

artiklarnas ursprung är inte begränsade till ett visst land utan är spridda globalt. Vi anser att 

detta inte har någon betydelse för vårt resultat då det ger ett holistiskt perspektiv och kan även 

användas av sjuksköterskor globalt. 

Valet av dubbla perspektiv i uppsatsen anser vi fördelaktigt då det skapar en bredare 

förståelse för hur kvinnan upplever de stödjande faktorerna, samt tydliggör för sjuksköterskan 

hur hen ska arbeta med dessa. Vi anser att de dubbla perspektiven var en utmaning under 

arbetets gång. Det förekom svårigheter att inkludera båda perspektiven i resultatet och för att 

säkerhetsställa en röd tråd genom arbetet. Skulle arbetet göras om är ett perspektiv att föredra.  

  

Slutsats 

I studien framkom det vilka faktorer som är stödjande för kvinnor med bröstcancer samt hur 

sjuksköterskan kan förhålla sig till dessa för att lindra lidande. En kvinna med bröstcancer har 

ett behov av stöd. Sjuksköterskan är ett stort stöd för kvinnan och det är viktigt att skapa en 

god relation. Upplevelsen av stöd varierar och det är ytterst individuellt vilket typ av stöd som 

varje enskild kvinna önskar. Det är av stor vikt att sjuksköterskan jobbar personcentrerat och 

individanpassat för att kunna stötta en kvinna med bröstcancer och lindra hennes lidande samt 

att kunna ge den bästa möjliga vården. Det är sjuksköterskans ansvar att informera kvinnans 

anhöriga om diagnos och behandling samt att tillsammans med kvinnan ta reda på hur just 

hon vill ha information för att optimera upptaget av information. Slutligen anser vi att 

sjuksköterskan bör uppmuntra kvinnan till att delta i en stödgrupp. I en stödgrupp har kvinnan 

möjlighet att ventilera, reflektera samt bearbeta sina känslor och upplevelser med andra 

kvinnor som har gått eller går igenom samma sak. Detta skapar en känsla av att inte vara 

ensam om kampen mot bröstcancer och kan vara stödjande för kvinnan.  

Genom att känna till ovanstående faktorer kan sjuksköterskor lättare stödja en kvinna med 

bröstcancer och lindra hennes lidande.  

Fortsatta studier   

Genom vår studie har vi fått ökad kunskap kring vilka faktorer som är stödjande för en kvinna 

med bröstcancer. Fortsatta studier bör dock bedrivas kring vart gränsen till för mycket 

information går, då vi i studien uppmärksammade att det finns delade meningar kring hur 



 

16 
 

mycket information som bör ges från sjuksköterskan. Vi anser att detta bäst skulle lämpa sig i 

en intervjustudie för att få ökad kunskap och förståelse kring ämnet.  

Klinisk tillämpbarhet   

Denna studie kan bidra till en ökad förståelse kring vilka faktorer som är stödjande för en 

kvinna med bröstcancer samt hur sjuksköterskan lindrar lidande. Att ha kunskap kring vilka 

dessa faktorer är gör det möjligt för sjuksköterskan att få en ökad förståelse för kvinnans 

upplevelse, även om den naturligtvis är unik och varierar från person till person. Vi hoppas att 

denna studie kan komma att hjälpa sjuksköterskor runt om i landet och bidra till en ökad 

kunskap.  
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Bilaga A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

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

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II =Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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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 

Drageset, S.,  

Lindstrøm, 

T.C., Giske, T., 

& Underlid, K. 

2012 

Norge  

The support I 

need” Women´s 

experience of 

social support 

after having 

received breast 

cancer 

diagnosis and 

awaiting 

surgery 

Syftet med studien var 

att beskriva kvinnors 

upplevelse av socialt 

stöd efter att hon fått en 

bröstcancerdiagnos och 

väntar på en operation 

Design: En kvalitativ  

Urval: Kvinnor i 

ålder mellan 41-73 

år.  

Datainsamling: 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer utfördes 

dagen innan 

operationen 50-

120min.  

Analys: Intervjuerna 

spelades in och 

därefter 

transkriberades dem 

bokstavligt. 
 

21 
 

(0) 

Kvinnorna fick en känsla av 

trygghet när dem visste att 

familjen och vårdpersonalen 

var tillgängliga och 

omtänksamma. Det sociala 

stödet de drabbade kvinnorna 

fick ingav styrka, men allt för 

mycket stöd upplevdes som 

svårt och skrämmande. Ett 

balanserat socialt stöd var 

lämpligt och att få 

professionell information 

samt att kvinnorna fick 

samtala med någon 

professionell var 

betydelsefullt. 

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 

 



 

III 
 

 

 Författare År 

(för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel  Syfte  Metod (Design, urval, 

datainsamling och analys)  

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kadmon, I., 

Halag, H., Dinur, 

I., Katz, A., 

Zohar, H., 

Damari, M., 

Cohen, M., Levin, 

E., Kislev, L.  

2015 

Israel 

 

 

 

 

 

Perceptions of 

Israeli women 

with breast cancer 

regarding the role 

of the Breast Care 

Nurse throughout 

all stages of 

treatment: A 

multicenter study  

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskans roll 

under alla stadier av 

sjukdomen. Från 

diagnos genom 

behandling samt 

under uppföljningen.  

Design: Mixad metod.  

Urval: Från Israel 28-84 år. 

Kvinnor som avslutat sin 

bröstcancerbehandling för 

mindre än fem år sedan. Tala 

hebreiska eller arabiska samt 

hade träffat en 

kontaktsjuksköterska minst en 

gång.  

Datainsamling: Intervjuerna 

hölls i var och en av 

institutionerna och baserades 

på två frågeformulär.  

Analys: Genom 

analysprogrammet JMP7

   

344 

 

(23) 

Majoriteten av kvinnorna 

(87%) upplevde att 

sjuksköterskans stöd var en 

viktig del för bearbetning av 

diagnos. Sjuksköterskan 

hjälpte även till att vägleda 

och hantering av känslor. 

Vissa upplevde att 

sjuksköterskan gav 

informationen angående 

biverkningar och behandling 

blev för mycket.  

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 

 

 

 



 

IV 
 

 Författare År 

(för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel  Syfte   Metod (Design, 

urval, 

datainsamling och 

analys)  

 

Deltagare 

(bortfall)  

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gümüs, AB., 

Cam, O.  

2008 

Turkiet 

Effects of 

Emotional 

Support-Focused 

Nursing 

Interventions on 

the Psychosocial 

Adjustment of 

Breast Cancer 

Patients 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av stöd från 

sjuksköterskan och 

hur hon ska stötta 

patienter vid 

psykosociala 

anpassningar. 

Design: kvasi 

experiment  

Urval:  

Datainsamling: 

Via frågeformulär 

Analys: Denna 

studie var 

kvasiexperiment 

och bestod av 30 

patienter 

91 

 

(61) 

100 procent av deltagarna ansåg att 

deras liv hade förändrats sen de fick 

sin bröstcancerdiagnos. De hade en 

låg psykisk anpassning innan det 

emotionella support fokuserade 

omvårdnaden. Efter 

omvårdnadsåtgärderna ansågs 20 

procent av deltagarna ha en bra 

psykosocial anpassnings nivå. 

CCT 

 

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 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%BCm%C3%BCs%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19256761


 

V 
 

 Författare År 

(för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel  Syfte   Metod (Design, urval, 

datainsamling och 

analys)  

 

Deltagare 

(bortfall)  

Resultat Typ 

Kvalitet 

Droog, E., 

Armstrong, C., 

& MacCurtain, 

S. 

2014 

Irland  

Supporting 

Patients 

During 

Their Breast 

Cancer 

Journey 

Var att undersöka 

sjuksköterskans informativa roll 

för att kunna stötta patienter 

under deras bröstcancerresa och 

förstå inverkan på deras 

omvårdnad. 

Design: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: Patienter som 

avslutat sin behandling 

och 

kontaktsjuksköterskor.  

Datainsamling: Genom 

frågeformulär som 

följdes upp med 

intervjuer tillsammans 

med ansvarig 

sjuksköterska.  

Analys: 

Intervjuerna analyserades 

och transkriberades. 

 

300 

 

(23) 

 

Överlag ansåg kvinnorna 

att de fått ett positivt 

intryck av vården. De 

var däremot inte nöjda 

med mängden 

information och 

emotionellt stöd under 

deras 

cellgiftsbehandling.  

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 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Droog%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24406379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Armstrong%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24406379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MacCurtain%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24406379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MacCurtain%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24406379


 

VI 
 

 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, TD.  

2008 

Australien 

 

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

 

The psychosocial 

concerns and needs of 

women recently 

diagnosed with breast 

cancer: a qualitative 

study of patient, nurse 

and volunteer 

perspectives 

 

 

Syftet var att 

identifiera behov och 

bekymmer hos 

kvinnor som nyligen 

diagnostiserats med 

bröstcancer. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Bröstcancerdiagnos 

i ett tidigt skede. >18 år och 

talar flytande engelska.  

Datainsamling: 

Fokusgrupper och 

individuella grupper för de 

som önskade.  

Analys: Intervjuerna 

spelades in och 

diskuterades mellan 

forskarna. och 

transkriberades. 

Transkripten kodades sedan 

i olika teman. 

34 

 

(0) 

 

Studien visade på olika 

psykosociala problem och 

hur kvinnor hanterade 

biverkningar. För att 

lindra de psykosociala 

problemen hade 

vårdpersonalen en 

betydande roll. 

K 

 

I 

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

studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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 Författare År (för 

publikation) Land 

(där studien 

genomfördes) 

Titel  Syfte   Metod (Design, urval, 

datainsamling och 

analys)  

 

Deltagare 

(bortfall)  

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hammarberg, K., 

Sullivan, E., Javin, N., 

Duncombe, G., 

Halliday, L., Boyle, 

F., Saunders, C., Ives, 

A., Dickinson, JE., 

Fisher, J. 

2017 

Australien 

Health care 

experiences 

among women 

diagnosed with 

gestational 

breast cancer. 

Att utforska 

bröstcancerpatienters 

erfarenheter av vården för 

att kunna förbättra den.  

Design: Mixad metod 

Urval: Kvinnor 

diagnostiserade med 

bröstcancer mellan 

2008-2013. Talar 

engelska.  

Datainsamling: 

Deltagarna intervjuades 

och dessa varade mellan 

25-70 minuter. Till 

hjälp användes en 

intervjudagbok.  

Analys: 

Transkriberades och 

därefter analyserades 

och kodades teman. 

17  

 

(7) 

Kvinnorna upplevde 

att information var 

en betydande faktor 

och att bli tagna på 

allvar. Viktigt med 

stödet från familj 

och vänner.  

K 

 

I 

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

studie (K) 

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

(för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel  Syfte   Metod (Design, urval, 

datainsamling och analys)  

 

Deltagare 

(bortfall)  

Resultat Typ 

Kvalitet 

Davis, DM., 

Nyamathi, AM., 

Abuatiq, A., Fike, 

GC., Wilson, AM. 

2018 

USA  

 

Understanding 

Supportive Care 

Factors Among 

African American 

Breast Cancer 

Survivors  

   

  

    

   

 

Beskriva och 

förstå stödjande 

vårdfaktorer hos 

kvinnor med 

bröstcancer. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Kvinnor som 

identifierade sig som 

afroamerikaner, var 25 år eller 

äldre, fått en 

bröstcancerdiagnos och inte fått 

behandling på minst ett år. 

Datainsamling: Frågeformulär 

som gjordes på 

stödgrupssmöten  

Analys: Data kodades och 

analyserades genom 

programmet SPSS 18.  

155 

 

(14) 

Stöd och 

optimism var 

avgörande 

faktorer för 

kvinnornas 

överlevnad.  

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 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

 Författare År 

(för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel  Syfte   Metod (Design, 

urval, datainsamling 

och analys)  

 

Deltagare 

(bortfall)  

Resultat Typ 

Kvalitet 

Maree, JE., 

Kombe Mulonda, 

J. 

2017 

Zambia 

Caring for 

Patients with 

Advanced Breast 

Cancer: The 

Experiences of 

Zambian Nurses 

 

Var att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda kvinnor med 

bröstcancer.  

Design: Beskrivande 

kvalitativ  

Urval: Legitimerade 

sjuksköterskor, både 

män och kvinnor. 

Erfarenhet av 

cancervård.  

Datainsamling: 17 

intervjuer som varade 

ca 45 min. 

Analys: Intervjuerna 

analyserades och 

transkriberades samt 

delades in i teman.   

17 

 

(0) 

Det kan vara svårt att vårda 

kvinnor med bröstcancer och 

handskas med deras lidande. 

Det bästa är att skapa en god 

relation med patienten är en 

viktig faktor för job 

‘’satisfaction’’ 

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 

 

 

 

 



 

X 
 

 Författare År 

(för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel  Syfte   Metod (Design, urval, 

datainsamling och analys)  

 

Deltagare 

(bortfall)  

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Eley, R., Rogers-

Clark, C. 

2012 

Australien & Nya 

Zeeland.  

Consumer 

perceptions of the 

effectiveness of a 

breast care nurse in 

providing 

coordinated care to 

women with breast 

cancer in 

Queensland, 

Australia  

  

   

  

  

   

 

Att bedöma effekten av 

kontaktsjuksköterskans 

stöd.   

Design: Telefonintervju och 

halvstrukturerat 

frågeformulär.  

Urval: Kvinnor som haft en 

kontaktsjuksköterska under 

sin behandling och kvinnor 

som inte haft det. 

Datainsamling: 

Telefonintervjuer gjordes 

med 28 kvinnor som fick stöd 

av en kontaktsjuksköterska 

och 22 kvinnor som inte hade 

det. Gjordes med hjälp av ett 

frågeformulär som bestod av 

20 frågor. 

Analys: Jämförelser av svar 

gjordes genom chi-

kvadrattest med alfa-

uppsättning. 

50 

 

(0) 

 

Kontaktsjuksköterskan har 

en effektiv roll hos patienter 

med bröstcancer. 

Information, stöd och 

vårdkorrigering är saker hon 

hjälper till med.   

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 



 

XI 
 

 Författare År 

(för publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel  Syfte   Metod (Design, 

urval, datainsamling 

och analys)  

 

Deltagare 

(bortfall)  

Resultat Typ 

Kvalitet 

Remmers, H., 

Holtgräwe, M. 

& Pinkert, C. 

2010 

Tyskland 

 

Stress and 

nursing care 

needs of women 

with breast 

cancer during 

primary 

treatment: A 

qualitative 

study. 

 

 

Var att ta reda på 

faktorer som påverkar 

kvinnor med 

bröstcancer och ta reda 

på vilka behov och 

förväntningar de hade 

på sjuksköterskan. 

 

Design: Kvalitativ 

Urval: 42 stycken 

kvinnor med 

bröstcancer valdes ut 

av sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Intervjuer  

Analys: Data 

analyserades med 

hjälp av en kvalitativ, 

systematisk 

innehållsanalys. 

 

42 

 

(0) 

Kvinnor med bröstcancer lider 

mer av psykologiska 

påfrestningar än av 

fysiska.  Kvinnorna är i behov 

av emotionellt stöd från 

sjuksköterskan. Kvinnorna 

ansåg att relationen till 

sjuksköterskorna var viktig. 

 

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 

 

 

 

 



 

XII 
 

 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 

Studiens syfte var 

att underrsöka 

betydelsen av 

sjuksköterska-

patientintimtet på 

vårdinrättningar 

 

Design: 

Tolkningsfenomenolisk 

design – intervjuer 

Urval: Sjuksköterskor och 

patienter på en 

onkologiavdelning på Irish 

Health Service Executive area. 

Datainsamling:  Intervjuer 

som varade mellan 21–27 

minuter. 

Analys: Analysen gjordes av 

van Manen (1990) och 

Colaizzis (1978) ramverk  

30 

 

(0) 

Första mötet hade en stor 

betydelse för hur relationen 

skulle bli samt om patienten 

och sjuksköterskan skulle 

”klicka”. Tekniska 

färdigheter spelade en stor 

roll för om patienten 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 

 

 

 



 

XIII 
 

 Författare År 

(för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel  Syfte   Metod (Design, urval, 

datainsamling och analys)  

 

Deltagare 

(bortfall)  

Resultat Typ 

Kvalitet 

Snyder, K.A., 

& Pearse, W. 

2010 

USA 

Crisis, social 

support, and 

the Family 

Response: 

Exploring the 

Narratives of 

Young 

Breast 

Cancer 

Survivors. 

Syftet med 

studien var att 

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 mail 

Datainsamling:  Intervjuer som 

varade cirka 60 minuter. 

Analys: Grundad teori används 

som strategi för analys av 

studien. Kategorier över vad 

deltagarna ansåg som socialt stöd 

skapades.  Kategorierna 

specificerades sedan för att 

återge ett så realistiskt resultat 

som möjligt. 

70 

 

(0) 

Större delen 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”.  

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 

 

 



 

XIV 
 

 Författare År 

(för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel  Syfte   Metod (Design, urval, 

datainsamling och analys)  

 

Deltagare 

(bortfall)  

Resultat Typ 

Kvalitet 

Mårtensson, C., 

Carlsson, M., & 

Lampic, C. 

2010  

Sverige  

Do Oncology 

Nurses 

Provide More 

Care to 

Patients With 

High Levels 

of Emotional 

Distress?  

Studiens syfte var att 

undersöka hur 

sjuksköterskor kan 

påverka patientens 

emotionella stöd samt 

se om patienterna och 

sjuksköterskorna 

uppfattar stödet på ett 

liknande sätt. 

Design: Prospektiv, jämförande 

Urval: Sjuksköterskor som har 

jobbat i minst tre månader samt 

under tre arbetsdagar på rad.  

Datainsamling:  Frågeformulär på 

fem frågor som sjuksköterskorna 

ställde till patienterna under dessa 

tre dagar. 

Analys: Svaren analyserades och 

delades in i kategorier och olika 

teman. 

185 

 

(86) 

I studien 

identifierades olika 

emotionella 

problem. Det visade 

sig att patienter som 

mådde sämre 

psykiskt fick mer 

stöd av 

sjuksköterskan. 

 

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 

 

 

 

 

 



 

XV 
 

 Författare År 

(för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel  Syfte   Metod (Design, urval, 

datainsamling och analys)  

 

Deltagare 

(bortfall)  

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hubbard, G., 

Venning, C., 

Walker, A., 

Scanlon, K., Kyle, 

R. G. 

2015 

Skottland 

 

Supportive care 

needs of women 

with breast 

cancer in rural 

Scotland  

Var att identifiera 

dem stödjande 

faktorerna som 

kvinnor med 

bröstcancer är 

behov utav.  

Design: Kvalitativ 

Urval: Diagnostiserad med 

bröstcancer, tala engelska samt 

bo på landsbygden i Skottland. 

Datainsamling: 

Frågeformulär & sedan 

telefonintervjuer.  

Analys: Samtalen 

transkriberades & 

analyserades.  

54 

 

(0) 

Studien visar på att 

det är viktigt att 

patienten får 

information från 

sjuksköterskan.  

Kvinnor som lever på 

landsbygden upplever 

ett minskat stöd på 

grund av avstånd.   

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 

 

 

 

 

 



 

XVI 
 

 Författare År 

(för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel  Syfte   Metod (Design, 

urval, datainsamling 

och analys)  

 

Deltagare 

(bortfall)  

Resultat Typ 

Kvalitet 

Luck, L., Chok, H. 

N., Scott, N., & 

Wilkes, L 

2017 

Australien 

The role of 

the breast 

care nurse 

in patient 

and family 

care. 

Var att beskriva 

kontaktsjuksköterskans roll 

vid vård av kvinnor med 

bröstcancer. 

Design: Mixad design 

Urval: 

Sjuksköterskor, ålder 

mellan 29-67 år. 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: Analyserades 

för att identifiera 

likheter & skillnader. 

89 

 

(0) 

Studien kom fram till fyra 

teman att sjuksköterskan 

ska vara en klinisk expert, 

koordinator, pedagog samt 

en förespråkare för 

patienten.  

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVII 
 

 Författare År (för 

publikation) Land 

(där studien 

genomfördes) 

Titel  Syfte   Metod (Design, urval, 

datainsamling och 

analys)  

 

Deltagare 

(bortfall)  

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dickerson, S., 

Alqaissi, N., 

Underhill, M & 

Lally, R.  

2011 

USA 

Surviving the 

wait: defining 

support while 

awaiting breast 

cancer surgery 

Var att beskriva de 

betydelsen av socialt 

stöd för kvinnor med 

bröstcancer mellan 

diagnos och 

behandling. 

 

Design: Kvalitativ 

fenomenologisk  

Urval: Tala engelska och 

som ännu inte 

behandlats. 

Datainsamling: 

Inspelade intervjuer, 25-

90 minuter långa.  

Analys: Intervjuerna 

analyserades och 

transkriberades & 

tolkades genom en 

hermeneutisk process. 

18 

 

(0) 

Det är viktigt med stöd 

och information från 

sjuksköterskan, 

närstående eller andra 

med samma erfarenheter.  

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 

 

 

 

 



 

XVIII 
 

 Författare År 

(för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel  Syfte   Metod (Design, urval, 

datainsamling och analys)  

 

Deltagare 

(bortfall)  

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cebeci, F., 

Yangın, H., & 

Tekeli, A.  

2012 

Turkiet 

Life experiences 

of women with 

breast cancer in 

south western 

Turkey: a 

qualitative study. 

 

Var att utforska 

kvinnors 

upplevelse av 

att leva med 

bröstcancer.  

Design: Fenomenologisk 

metod 

Urval: Diagnostiserad med 

bröstcancer för minst ett år 

sedan. Ingen pågående 

psykiatrisk behandling 

samt tala och förstå 

turkiska.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade och 

individuella intervjuer 

Analys: Transkriberades 

och analyserades genom 

Graneheim & Lundmans 

(2004) metod.  

8 

 

(0) 

Kvinnorna upplevde ett stort 

behov av stöd från 

familjemedlemmar och deras 

makar. De hade även ett 

behov av att få ta emot och 

dela information.  

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 

 

 

 

 

 


